
Za !cznik do obwieszczenia Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie og oszenia jednolitego 

tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz"#ci dzielnicy Ob u$e w Gdyni, rejon ulic 

Tkackiej, Benis awskiego
     

Uchwa a Nr XII/240/03 

Rady Miasta Gdyni
z 29 pa!dziernika 2003 roku

     
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz"#ci dzielnicy 

Ob u$e w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benis awskiego.
     

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 26 w zwi!zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3, art. 9, 

art. 10, art. 11, art. 18 oraz art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr  15, poz. 139 z pó%n. zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5, 

art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz!dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591, ze zmianami z 2002 r.: Dz. U. Nr  3, poz. 220, Nr  62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. : Dz. U. Nr 80, poz. 717)Rada Miasta Gdyni uchwala, co nast"puje:

§ 1 
Uchwala si" miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego cz"#ci dzielnicy Ob u$e w Gdyni, 

rejon ulic Tkackiej, Benis awskiego, oznaczony numerem ewidencyjnym 0302, obejmuj!cy obszar 

o powierzchni 9,54 ha, którego granice wyznaczaj! : 

- od pó nocy ulice Krawiecka i Stolarska, 

- od wschodu ulice Benis awskiego i Nasypowa, 

- od po udnia ulica Unruga, 

- od zachodu granice dzia ek zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krawieckiej i Szkutniczej.

§ 2 

1.1) Ustala si" podzia  obszaru obj"tego planem na 30 terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczaj!cymi, oznaczonych symbolami dwucyfrowymi od 01 do 29 i 19.1  oraz ich 

przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej. Stref" funkcyjn! stanowi teren lub tereny wydzielone liniami 

rozgraniczaj!cymi, w obr"bie których obowi!zuj! te same zasady zagospodarowania pod okre#lon! 

grup" funkcji, oznaczon! literami lub literami i cyframi. 

Tereny mieszkaniowe
MN2 � Domy jedno- lub dwurodzinne, wolnostoj%ce lub bli!niacze
Dopuszcza si" lokalizacj" obiektów us ug osiedlowych, stanowi!cych uzupe nienie funkcji 

mieszkaniowej i nie zak ócaj!cych jej. 

MN3 � Zabudowa jednorodzinna i ma e domy mieszkalne
Strefa obejmuje wszelkie formy zabudowy jednorodzinnej i wolnostoj!ce domy mieszkalne do 

4 mieszka&. 
Dopuszcza si" lokalizacj" obiektów us ug osiedlowych, stanowi!cych uzupe nienie funkcji 

mieszkaniowej i nie zak ócaj!cych jej. 

MW4 � Zabudowa wielorodzinna niska
Dopuszcza si" lokalizacj" obiektów us ugowych stanowi!cych uzupe nienie i wzbogacenie 

przeznaczenia podstawowego. 

Dopuszcza si" zabudow" jednorodzinn! jako uzupe nienie przeznaczenia podstawowego oraz 

zabudow" pensjonatow!. 
Us ugi
UC 1 � Us ugi komercyjne osiedlowe
Strefa UC1 obejmuje us ugi handlu detalicznego, gastronomii i rzemios a (poza zak adami obs ugi lub 

naprawy samochodów, stacjami paliw), us ugi  !czno#ci, administracj" i biura instytucji komercyjnych 

oraz inne us ugi o#rodkowe podstawowe obs uguj!ce mieszka&ców osiedla lub jednostki strukturalnej. 

1) W brzmieniu wynikaj!cym z Uchwa y nr XXVII/561/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2013 r.
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Dozwolona jest lokalizacja parkingów, us ug publicznych i mieszka& jako uzupe nienie przeznaczenia 

podstawowego. 

K omunikacja i transport
KZ � Drogi i ulice zbiorcze
KL � Drogi i ulice lokalne
KD � Drogi i ulice dojazdowe
KX � Wydzielone ci%gi piesze, pieszo-jezdne i rowerowe
Uwaga : W ka$dej strefie dopuszcza si" lokalizacj" ma ych obiektów infrastruktury technicznej 

obs uguj!cych dan! stref" oraz sieci podziemnych infrastruktury miejskiej.

2. Funkcja uzupe niaj!ca (uzupe nienie przeznaczenia podstawowego) jest to funkcja wyra%nie 

incydentalna, wyst"puj!ca w zwi!zku z funkcj! podstawow!, nie za# jako funkcja odr"bna, mog!ca 

wyst"powa' samodzielnie. Musi by' zrealizowana na tej samej dzia ce budowlanej co funkcja 

podstawowa, której towarzyszy, chyba, $e regulacje w karcie terenu stanowi! inaczej. 

3. Us ugi nie zak ócaj!ce funkcji mieszkaniowej � to us ugi o nieuci!$liwym charakterze, których 

prowadzenie nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych standardów jako#ci #rodowiska 

przewidzianych dla funkcji mieszkaniowej, a ponadto nie wywo uje innych zak óce& funkcji 

mieszkaniowej takich jak: nadmierny ruch lub postój pojazdów utrudniaj!cy dost"p do budynków 

mieszkalnych, naruszanie przestrzeni pó prywatnych (klatki schodowe, ogródki lub dziedzi&ce 

w cz"#ci mieszkalnej) przez klientów us ug, zak ócanie ciszy nocnej, wytwarzanie du$ych ilo#ci 
odpadów, których gromadzenie narusza estetyk" #rodowiska mieszkalnego itp. 

4. U#ci#lenie warunków zagospodarowania oraz okre#lenie dopuszczalnego sposobu kszta towania 

zabudowy, dla poszczególnych wydzielonych terenów zawarte s! w kartach terenów w § 3 ust.2. 
Zakres funkcji dopuszczonych w danej strefie jest ograniczony regulacjami zawartymi w karcie 

danego terenu.

§ 3 

1. Wyja#nienie poj"' u$ytych w �kartach terenów�: 

1) Intensywno ! zabudowy � to wska%nik wyra$aj!cy stosunek powierzchni ogólnej budynków do 

powierzchni dzia ki budowlanej. 

2) Powierzchnia ogólna budynków � to suma powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych 

budynków liczona w zewn"trznym obrysie murów. 

3) Wysoko ! zabudowy � to wysoko#' mierzona od najni$szego punktu naturalnego terenu do 

kalenicy lub najwy$szego punktu na pokryciu kubatury. 

4) Linie zabudowy okre#lone planem nie dotycz! okapów i gzymsów wysuni"tych nie wi"cej ni$ 0,5 

m oraz balkonów i wykuszy wysuni"tych nie wi"cej ni$ 1,0 m. 

5) Powierzchnia biologicznie czynna � to grunt rodzimy pokryty ro#linno#ci! oraz woda 

powierzchniowa na dzia ce budowlanej, a tak$e 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, 

urz!dzonych jako sta e trawniki lub kwietniki na pod o$u zapewniaj!cym ich naturaln! wegetacj", 
o powierzchni nie mniejszej ni$ 10 m2. 

6) Procent pokrycia dzia"ki zabudow# � to stosunek, wyra$ony w procentach, powierzchni 

zabudowanej do powierzchni dzia ki budowlanej. 

7) Wymagania parkingowe � wymagana minimalna liczba miejsc postojowych, któr! nale$y 

zapewni' na terenie dzia ki budowlanej lub w pobli$u � na terenie, do którego inwestor ma tytu  
prawny. 

8) Stawka procentowa � jednorazowa op ata wnoszona na rzecz gminy, okre#lona w stosunku 

procentowym do wzrostu warto#ci nieruchomo#ci w zwi!zku z uchwaleniem planu, na zasadach 

okre#lonych w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Karty terenu: 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0302

1) NUMER TERENU 01 2) POWIERZCHNIA 0,06 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU 

- MW4 � ZABUDOWA WIELORODZINNA NISKA
4) WARUNKI KSZTA)TOWANIA ZABUDOWY 

a) intensywno#' zabudowy � do 1,0; 
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b) dopuszczalna wysoko#' zabudowy � do 15,0 m, do 4 kondygnacji nadziemnych; dopuszcza si" 

lokaln! dominant" architektoniczn! do 18,0 m w miejscu oznaczonym na rysunku planu; 

c) rodzaj dachu � p aski, dopuszcza si" dach stromy o nachyleniu po aci 30° - 45°; 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii rozgraniczaj!cych ulicy 21 KL1/2 (ul.  

Stolarska) oraz zgodnie z rysunkiem planu.

5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) powierzchnia biologicznie czynna � min. 30 % powierzchni dzia ki; 
b) procent pokrycia dzia ki zabudow! � do 30 %; 

c) wymagania parkingowe: 

- 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie, 2 miejsca postojowe na dom jednorodzinny, 

- 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u$ytkowej us ug, 
- 2 miejsca postojowe na 1 punkt us ugowy, 
- 1 miejsce postojowe na 3 zatrudnionych.

6) ZASADY OBS)UGI INFRASTRUKTUR* 

a) drogi � dojazd od ul. Stolarskiej 021 KL 1/2, ul. Spawaczy 026 KD 1/2; 

b) woda � z sieci wodoci!gowej; 
c) elektryczno#' � z sieci elektroenergetycznej; 

d) gaz � z sieci gazowej; 

e) ogrzewanie � z miejskiej sieci ciep owniczej lub innych nieemisyjnych %róde  ciep a, dopuszcza 

si" niskoemisyjne %ród a ciep a, je$eli inwestor przed o$y analiz" techniczno � ekonomiczn! 

uzasadniaj!c! racjonalno#' wprowadzenia danego %ród a ciep a; 
f) #cieki sanitarne � do sieci kanalizacji sanitarnej; 

g) wody opadowe � do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub na tereny w asnych dzia ek; 
h) usuwanie odpadów � selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA)U NIERUCHOMO+CI 
- nie ustala si".

8) WARUNKI WYNIKAJ*CE Z OCHRONY +RODOWISKA 

a) pod wzgl"dem dopuszczalnego poziomu ha asu teren zalicza si" do terenów przeznaczonych pod 

zabudow" mieszkaniow!.
9) WARUNKI KONSERWATORSKIE 

- nie ustala si".
10) SPOSOBY U-YTKOWANIA TYMCZASOWEGO 

- nie ustala si".
11) STAWKA PROCENTOWA 

- 30 %.

12) INNE ZAPISY 

a) informacje o obiektach i terenach na podstawie przepisów szczególnych: 

- strefa ochrony archeologicznej; na terenie 01 znajduje si" cmentarzysko grobów 

skrzynkowych z wczesnej epoki $elaza � w przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne 

podczas prowadzenia prac ziemnych, nale$y zg osi' ten fakt do  Muzeum Archeologicznego 

w Gda&sku w celu umo$liwienia przeprowadzenia bada& ratowniczych i sporz!dzenia 

odpowiedniej dokumentacji. 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0302

1) NUMER TERENU 02 2) POWIERZCHNIA - 0,45 ha

 03  - 0,41 ha

 04  - 0,42 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU 

- MN3 � ZABUDOWA JEDNORODZINNA I MA&E DOMY MIESZKALNE
a) funkcje wy !czone z zakresu funkcji dozwolonych w strefie: 

- wyklucza si" zabudow" szeregow!.
4) WARUNKI KSZTA)TOWANIA ZABUDOWY 

a) wska%nik intensywno#ci zabudowy � do 0,7; 

b) dopuszczalna wysoko#' zabudowy � do 12,0 m, do 2 kondygnacji nadziemnych z poddaszem 

u$ytkowym; 
c) rodzaj dachu � p aski, dopuszcza si" dach stromy o nachyleniu po aci 35° - 50°; 
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d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii rozgraniczaj!cych ulic 20 KD1/2 (ul.  

Krawiecka) i 25 KD1/2 oraz 5,0 m i 7,0 m od linii rozgraniczaj!cych ulicy 21 KL1/2 (ul. 

Stolarska) - zgodnie z rysunkiem planu.

5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) powierzchnia biologicznie czynna � min. 30 % powierzchni dzia ki; 
b) procent pokrycia dzia ki zabudow! � do 30 %, ograniczenie to nie dotyczy dzia ek 

zabudowanych w momencie uchwalenia planu w wi"kszym procencie, dla których obowi!zuje 

zakaz zwi"kszania powierzchni zabudowanej; 

c) wymagania parkingowe: 

- 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie, 2 miejsca postojowe na dom jednorodzinny, 

- 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u$ytkowej us ug, 
- 2 miejsca postojowe na 1 punkt us ugowy, 
- 1 miejsce postojowe na 3 zatrudnionych. 

6) ZASADY OBS)UGI INFRASTRUKTUR* 

a) drogi � dojazd od ul. Stolarskiej 021 KL 1/2, ulicy 025 KD 1/2 , ul. Spawaczy 026 KD 1/2, ul. 

Krawieckiej 020 KD 1/2, 

b) woda � z sieci wodoci!gowej; 
c) elektryczno#' � z sieci elektroenergetycznej; 

d) gaz � z sieci gazowej; 

e) ogrzewanie � z miejskiej sieci ciep owniczej lub innych nieemisyjnych %róde  ciep a, dopuszcza 

si" niskoemisyjne %ród a ciep a, je$eli inwestor przed o$y analiz" techniczno � ekonomiczn! 

uzasadniaj!c! racjonalno#' wprowadzenia danego %ród a ciep a; 
f) #cieki sanitarne � do sieci kanalizacji sanitarnej; 

g) wody opadowe � do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub na tereny w asnych dzia ek; 
h) usuwanie odpadów � selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA)U NIERUCHOMO+CI 
a) ustala si" nast"puj!ce wielko#ci dzia ek budowlanych: 

- dla zabudowy wolnostoj!cej: min. powierzchnia dzia ki � 360,0 m2 i min. szer. frontu dzia ki � 

18,0 m (dopuszcza si" w uzasadnionych przypadkach 16,0 m)

- dla zabudowy bli%niaczej: min. powierzchnia dzia ki � 250,0 m2 i min. szer. frontu dzia ki � 

10,0 m, 

- dla ma ych domów mieszkalnych do 4 mieszka&: min. powierzchnia dzia ki - 100,0 m2 

powierzchni dzia ki / 1 mieszkanie.

8) WARUNKI WYNIKAJ*CE Z OCHRONY +RODOWISKA 

a) pod wzgl"dem dopuszczalnego poziomu ha asu teren zalicza si" do terenów przeznaczonych pod 

zabudow" mieszkaniow!. 
9) WARUNKI KONSERWATORSKIE 

- nie ustala si".
10) SPOSOBY U-YTKOWANIA TYMCZASOWEGO 

- nie ustala si".
11) STAWKA PROCENTOWA 

- 30 %.

12) INNE ZAPISY 

a) informacje o obiektach i terenach na podstawie przepisów szczególnych: 

- strefa ochrony archeologicznej; na terenie 02, 03, 04 znajduje si" cmentarzysko grobów 

skrzynkowych z wczesnej epoki $elaza � w przypadku natrafienia na  obiekty archeologiczne 

podczas prowadzenia prac ziemnych, nale$y zg osi' ten  fakt do Muzeum Archeologicznego 

w Gda&sku w celu umo$liwienia przeprowadzenia bada& ratowniczych i sporz!dzenia 

odpowiedniej dokumentacji.

b) zalecenia: 

- do projektu budowlanego do !czy' opracowanie elewacji projektowanych obiektów 

w zabudowie ca ej pierzei ulicy (np. w formie rysunkowej, fotograficznej, wizualizacji) dla 

oceny zgodno#ci projektu z krajobrazem i otaczaj!c! zabudow!. 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0302

1) NUMER TERENU 05 2) POWIERZCHNIA 0,35 ha
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 06  0,34 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU 

- UC1/MW4 � US&UGI KOMERCYJNE OSIEDLOWE, ZABUDOWA 
WIELORODZINNA NISKA

- funkcja us ugowa wymagana jest przynajmniej na poziomie parteru od strony ul.  

Benis awskiego.
4) WARUNKI KSZTA)TOWANIA ZABUDOWY 

a) intensywno#' zabudowy � do 1,5; 

b) dopuszczalna wysoko#' zabudowy � do 13,5 m; dopuszcza si" lokaln! dominant" 

architektoniczn! do 15,0 m w kwartale zabudowy przy skrzy$owaniu ul.  Benis awskiego z ul. 

Stolarsk!, ul. Krawieck! oraz z ul. Bosma&sk! w miejscach oznaczonych na rysunku planu; 

c) rodzaj dachu � p aski, dopuszcza si" dach stromy o nachyleniu po aci 30° - 45°; 

d) #ci#le okre#lone linie zabudowy: wzd u$ linii rozgraniczaj!cych ulicy 22 KL1/2 (ul.  

Benis awskiego/ oraz 5,0 m od linii rozgraniczaj!cych ulicy 20 KD1/2 (ul.  Krawiecka); 

nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii rozgraniczaj!cych ulicy 21 KL 1/2 (ul. 

Stolarska) oraz 4,0 m od linii rozgraniczaj!cych ulicy 19 KZ1/2 (ul. Bosma&ska/.
5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) powierzchnia biologicznie czynna � min. 10 % powierzchni dzia ki; 
b) procent pokrycia dzia ki zabudow! � do 40 %, ograniczenie to nie dotyczy dzia ek 

zabudowanych w momencie uchwalenia planu w wi"kszym procencie, dla których obowi!zuje 

zakaz zwi"kszania powierzchni zabudowanej; 

c) wymagania parkingowe: 

- 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie, 2 miejsca postojowe na dom jednorodzinny, 

- 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u$ytkowej us ug, 
- 2 miejsca postojowe na 1 punkt us ugowy, 
- 1 miejsce postojowe na 3 zatrudnionych.

6) ZASADY OBS)UGI INFRASTRUKTUR* 

a) drogi � dojazd od ul. Krawieckiej 020 KD 1/2, ul. Stolarskiej 021 KL 1/2, ul.  Benis awskiego 

022 KL 1/2, ul. Bosma&skiej 019 KZ 1/2; 

b) woda � z sieci wodoci!gowej; 
c) elektryczno#' � z sieci elektroenergetycznej; 

d) gaz � z sieci gazowej; 

e) ogrzewanie � z miejskiej sieci ciep owniczej lub innych nieemisyjnych %róde  ciep a, dopuszcza 

si" niskoemisyjne %ród a ciep a, je$eli inwestor przed o$y analiz" techniczno � ekonomiczn! 

uzasadniaj!c! racjonalno#' wprowadzenia danego %ród a ciep a; 
f) #cieki sanitarne � do sieci kanalizacji sanitarnej; 

g) wody opadowe � do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub na tereny w asnych dzia ek; 
h) usuwanie odpadów � selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA)U NIERUCHOMO+CI 
a) ustala si" nast"puj!ce wielko#ci dzia ek budowlanych: 

- min. szer. frontu dzia ki � 18,0 m (dopuszcza si" min. szer. 17,0 m dla istniej!cych wydziele&/.
8) WARUNKI WYNIKAJ*CE Z OCHRONY +RODOWISKA 

a) pod wzgl"dem dopuszczalnego poziomu ha asu teren zalicza si" do terenów przeznaczonych pod 

zabudow" mieszkaniow!.
9) WARUNKI KONSERWATORSKIE 

- nie ustala si".
10) SPOSOBY U-YTKOWANIA TYMCZASOWEGO 

- nie ustala si".
11) STAWKA PROCENTOWA 

- 30 %.

12) INNE ZAPISY 

a) informacje o obiektach i terenach na podstawie przepisów szczególnych: 

- strefa ochrony archeologicznej; na terenie 05, 06 znajduje si" cmentarzysko grobów 

skrzynkowych z wczesnej epoki $elaza � w przypadku natrafienia na  obiekty archeologiczne 

podczas prowadzenia prac ziemnych, nale$y zg osi' ten fakt do Muzeum Archeologicznego 

w Gda&sku w celu umo$liwienia przeprowadzenia bada& ratowniczych i sporz!dzenia 

odpowiedniej dokumentacji.
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b) zalecenia: 

- do projektu budowlanego do !czy' opracowanie elewacji projektowanych obiektów 

w zabudowie ca ej pierzei ulicy (np. w formie rysunkowej, fotograficznej, wizualizacji) dla 

oceny zgodno#ci projektu z krajobrazem i otaczaj!c! zabudow!, 
- projekty zagospodarowania terenu zwi!zane z prowadzeniem robót w ulicach Bosma&skiej 

i Benis awskiego nale$y uzgodni' z Dowództwem Marynarki Wojennej w Gdyni i Jednostk! 

Wojskow! 4934 Gdynia. 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0302

1) NUMER TERENU 07 2) POWIERZCHNIA 1,15 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU 

- MN3 � ZABUDOWA JEDNORODZINNA I MA&E DOMY MIESZKALNE
4) WARUNKI KSZTA)TOWANIA ZABUDOWY 

a) wska%nik intensywno#ci zabudowy � do 0,7; 

b) dopuszczalna wysoko#' zabudowy � do 12,0 m, do 3 kondygnacji nadziemnych; 

c) rodzaj dachu � stromy o nachyleniu po aci 35º - 50º; 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii rozgraniczaj!cych ulicy 20 KD 1/2 (ul. 

Krawiecka) oraz 4,0 m od linii rozgraniczaj!cych ulic 19 KZ1/2 (ul. Bosma&ska/ i 24 KD1/2 (ul. 

Szkutnicza).

5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) powierzchnia biologicznie czynna � min. 30 % powierzchni dzia ki, ; 
b) procent pokrycia dzia ki zabudow! � do 25 %, ograniczenie to nie dotyczy dzia ek 

zabudowanych w momencie uchwalenia planu w wi"kszym procencie, dla których obowi!zuje 

zakaz zwi"kszania powierzchni zabudowanej; 

c) wymagania parkingowe: 

- 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie, 2 miejsca postojowe na dom jednorodzinny, 

- 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u$ytkowej us ug, 
- 2 miejsca postojowe na 1 punkt us ugowy, 
- 1 miejsce postojowe na 3 zatrudnionych.

6) ZASADY OBS)UGI INFRASTRUKTUR* 

a) drogi � dojazd od ul. Bosma&skiej 019 KZ 1/2 ,ul. Krawieckiej 020 KD 1/2, ul.  Szkutniczej 

024 KD 1/2; 

b) woda � z sieci wodoci!gowej; 
c) elektryczno#' � z sieci elektroenergetycznej; 

d) gaz � z sieci gazowej; 

e) ogrzewanie � z miejskiej sieci ciep owniczej lub innych nieemisyjnych %róde  ciep a, dopuszcza 

si" niskoemisyjne %ród a ciep a, je$eli inwestor przed o$y analiz" techniczno � ekonomiczn! 

uzasadniaj!c! racjonalno#' wprowadzenia danego %ród a ciep a; 
f) #cieki sanitarne � do sieci kanalizacji sanitarnej; 

g) wody opadowe � do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub na tereny w asnych dzia ek; 
h) usuwanie odpadów � selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA)U NIERUCHOMO+CI 
a) ustala si" nast"puj!ce wielko#ci dzia ek budowlanych: 

- dla zabudowy wolnostoj!cej: min. powierzchnia dzia ki � 360,0 m2 i min. szer. frontu dzia ki � 

18,0 m (dopuszcza si" w uzasadnionych przypadkach 16,0 m)

- dla zabudowy bli%niaczej: min. powierzchnia dzia ki � 250,0 m2 i min. szer. frontu dzia ki � 

10,0 m, 

- dla zabudowy szeregowej: min. powierzchnia dzia ki � 180,0 m2 i min. szer. frontu dzia ki � 

7,2 m, 

- dla ma ych domów mieszkalnych do 4 mieszka&: min. powierzchnia dzia ki - 100,0 m2 

powierzchni dzia ki / 1 mieszkanie.

8) WARUNKI WYNIKAJ*CE Z OCHRONY +RODOWISKA 

a) pod wzgl"dem dopuszczalnego poziomu ha asu teren zalicza si" do terenów przeznaczonych pod 

zabudow" mieszkaniow!, 
b) teren ochrony G ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110; nale$y zastosowa' rozwi!zania 

techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantuj!ce zabezpieczenie przed 

zanieczyszczeniem warstwy wodono#nej.
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9) WARUNKI KONSERWATORSKIE 

- nie ustala si".
10) SPOSOBY U-YTKOWANIA TYMCZASOWEGO 

- nie ustala si".
11) STAWKA PROCENTOWA 

- 30 %.

12) INNE ZAPISY 

a) informacje o obiektach i terenach na podstawie przepisów szczególnych: 

- strefa ochrony archeologicznej; na terenie 05, 06 znajduje si" cmentarzysko grobów 

skrzynkowych z wczesnej epoki $elaza � w przypadku natrafienia na  obiekty archeologiczne 

podczas prowadzenia prac ziemnych, nale$y zg osi' ten fakt do Muzeum Archeologicznego 

w Gda&sku w celu umo$liwienia przeprowadzenia bada& ratowniczych i sporz!dzenia 

odpowiedniej dokumentacji.

b) zalecenia: 

- do projektu budowlanego do !czy' opracowanie elewacji projektowanych obiektów 

w zabudowie ca ej pierzei ulicy (np. w formie rysunkowej, fotograficznej, wizualizacji) dla 

oceny zgodno#ci projektu z krajobrazem i otaczaj!c! zabudow!, 
- projekty zagospodarowania terenu zwi!zane z prowadzeniem robót w ul.  Bosma&skiej nale$y 

uzgodni' z Dowództwem Marynarki Wojennej w Gdyni i Jednostk! Wojskow! 4934 Gdynia. 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0302

1) NUMER TERENU 08 2) POWIERZCHNIA 0,53 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU 

- MN2 � DOMY JEDNO- LUB DWURODZINNE, WOLNOSTOJ'CE LUB 
BLI(NIACZE

4) WARUNKI KSZTA)TOWANIA ZABUDOWY 

a) wska%nik intensywno#ci zabudowy � do 0,6; 

b) dopuszczalna wysoko#' zabudowy � do 12,0 m, do 2 kondygnacji nadziemnych z poddaszem 

u$ytkowym; 
c) rodzaj dachu � stromy o nachyleniu po aci 35º - 50º; 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 4,0 m od ulic 20 KD1/2 (ul. Krawiecka) oraz 24 KD1/2 (ul. 

Szkutnicza) oraz zgodnie z rysunkiem planu.

5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) powierzchnia biologicznie czynna � min. 30 % powierzchni dzia ki; 
b) procent pokrycia dzia ki zabudow! � do 25 %; ograniczenie to nie dotyczy dzia ek 

zabudowanych w momencie uchwalenia planu w wi"kszym procencie, dla których obowi!zuje 

zakaz zwi"kszania powierzchni zabudowanej; 

c) wymagania parkingowe: 

- 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie, 2 miejsca postojowe na dom jednorodzinny, 

- 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u$ytkowej us ug, 
- 2 miejsca postojowe na 1 punkt us ugowy, 
- 1 miejsce postojowe na 3 zatrudnionych.

6) ZASADY OBS)UGI INFRASTRUKTUR* 

a) drogi � dojazd od ulic: Krawieckiej 020 KD 1/2, Szkutniczej 024 KD 1/2; 

b) woda � z sieci wodoci!gowej; 
c) elektryczno#' � z sieci elektroenergetycznej; 

d) gaz � z sieci gazowej; 

e) ogrzewanie � z miejskiej sieci ciep owniczej lub innych nieemisyjnych %róde  ciep a, dopuszcza 

si" niskoemisyjne %ród a ciep a, je$eli inwestor przed o$y analiz" techniczno � ekonomiczn! 

uzasadniaj!c! racjonalno#' wprowadzenia danego %ród a ciep a; 
f) #cieki sanitarne � do sieci kanalizacji sanitarnej; 

g) wody opadowe � do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub na tereny w asnych dzia ek; 
h) usuwanie odpadów � selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA)U NIERUCHOMO+CI 
a) ustala si" nast"puj!ce wielko#ci dzia ek budowlanych: 

- dla zabudowy wolnostoj!cej: min. powierzchnia dzia ki � 360,0 m2 i min. szer. frontu dzia ki � 

18,0 m (dopuszcza si" w uzasadnionych przypadkach 16,0 m), 
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- dla zabudowy bli%niaczej: min. powierzchnia dzia ki � 250,0 m2 i min. szer. frontu dzia ki � 

10,0 m.

8) WARUNKI WYNIKAJ*CE Z OCHRONY +RODOWISKA 

a) pod wzgl"dem dopuszczalnego poziomu ha asu teren zalicza si" do terenów przeznaczonych pod 

zabudow" mieszkaniow!, 
b) teren ochrony G ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110; nale$y zastosowa' rozwi!zania 

techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantuj!ce zabezpieczenie przed 

zanieczyszczeniem warstwy wodono#nej.
9) WARUNKI KONSERWATORSKIE 

- nie ustala si".
10) SPOSOBY U-YTKOWANIA TYMCZASOWEGO 

- nie ustala si".
11) STAWKA PROCENTOWA 

- 30 %

12) INNE ZAPISY 

a) informacje o obiektach i terenach na podstawie przepisów szczególnych: 

- strefa ochrony archeologicznej; na terenie 08 znajduje si" cmentarzysko grobów 

skrzynkowych z wczesnej epoki $elaza � w przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne 

podczas prowadzenia prac ziemnych, nale$y zg osi' ten fakt do  Muzeum Archeologicznego 

w Gda&sku w celu umo$liwienia przeprowadzenia bada& ratowniczych i sporz!dzenia 

odpowiedniej dokumentacji.

b) zalecenia: 

- do projektu budowlanego do !czy' opracowanie elewacji projektowanych obiektów 

w zabudowie ca ej pierzei ulicy (np. w formie rysunkowej, fotograficznej, wizualizacji) dla 

oceny zgodno#ci projektu z krajobrazem i otaczaj!c! zabudow!. 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0302

1) NUMER TERENU 09 2) POWIERZCHNIA 0,20 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU 

- MN2 � DOMY JEDNO- LUB DWURODZINNE, WOLNOSTOJ'CE LUB 
BLI(NIACZE

4) WARUNKI KSZTA)TOWANIA ZABUDOWY 

a) intensywno#' zabudowy � do 0,6; 

b) dopuszczalna wysoko#' zabudowy � do 12,0 m, do 2 kondygnacji nadziemnych z poddaszem 

u$ytkowym; 
c) rodzaj dachu � stromy o nachyleniu po aci 35º - 50º; 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii rozgraniczaj!cych ulicy 19 KZ1/2 (ul.  

Bosma&ska/.
5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) powierzchnia biologicznie czynna � min. 30 % powierzchni dzia ki; 
b) procent pokrycia dzia ki zabudow! � do 25 %; ograniczenie to nie dotyczy dzia ek 

zabudowanych w momencie uchwalenia planu w wi"kszym procencie, dla których obowi!zuje 

zakaz zwi"kszania powierzchni zabudowanej; 

c) wymagania parkingowe: 

- 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie, 2 miejsca postojowe na dom jednorodzinny, 

- 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u$ytkowej us ug, 
- 2 miejsca postojowe na 1 punkt us ugowy, 
- 1 miejsce postojowe na 3 zatrudnionych.

6) ZASADY OBS)UGI INFRASTRUKTUR* 

a) drogi � dojazd od ulic: Bosma&skiej 019 KZ 1/2, Szkutniczej 024 KD 1/2; 

b) woda � z sieci wodoci!gowej; 
c) elektryczno#' � z sieci elektroenergetycznej; 

d) gaz � z sieci gazowej; 

e) ogrzewanie � z miejskiej sieci ciep owniczej lub innych nieemisyjnych %róde  ciep a, dopuszcza 

si" niskoemisyjne %ród a ciep a, je$eli inwestor przed o$y analiz" techniczno � ekonomiczn! 

uzasadniaj!c! racjonalno#' wprowadzenia danego %ród a ciep a; 
f) #cieki sanitarne � do sieci kanalizacji sanitarnej; 
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g) wody opadowe � do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub na tereny w asnych dzia ek; 
h) usuwanie odpadów � selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA)U NIERUCHOMO+CI 
a) ustala si" nast"puj!ce wielko#ci dzia ek budowlanych: 

- dla zabudowy wolnostoj!cej: min. powierzchnia dzia ki � 360,0 m2 i min. szer. frontu dzia ki � 

18,0 m (dopuszcza si" w uzasadnionych przypadkach 16,0 m), 

- dla zabudowy bli%niaczej: min. powierzchnia dzia ki � 250,0 m2 i min. szer. frontu dzia ki � 

10,0 m.

8) WARUNKI WYNIKAJ*CE Z OCHRONY +RODOWISKA 

a) pod wzgl"dem dopuszczalnego poziomu ha asu teren zalicza si" do terenów przeznaczonych pod 

zabudow" mieszkaniow!, 
b) teren ochrony G ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110; nale$y zastosowa' rozwi!zania 

techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantuj!ce zabezpieczenie przed 

zanieczyszczeniem warstwy wodono#nej.
9) WARUNKI KONSERWATORSKIE 

- nie ustala si".
10) SPOSOBY U-YTKOWANIA TYMCZASOWEGO 

- nie ustala si".
11) STAWKA PROCENTOWA 

- 30 %.

12) INNE ZAPISY 

a) informacje o obiektach i terenach na podstawie przepisów szczególnych: 

- strefa ochrony archeologicznej; na terenie 09 znajduje si" cmentarzysko grobów 

skrzynkowych z wczesnej epoki $elaza � w przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne 

podczas prowadzenia prac ziemnych, nale$y zg osi' ten fakt do  Muzeum Archeologicznego 

w Gda&sku w celu umo$liwienia przeprowadzenia bada& ratowniczych i sporz!dzenia 

odpowiedniej dokumentacji.

b) zalecenia: 

- projekty zagospodarowania terenu zwi!zane z prowadzeniem robót w ul.  Bosma&skiej nale$y 

uzgodni' z Dowództwem Marynarki Wojennej w Gdyni i Jednostk! Wojskow! 4934 Gdynia. 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0302

1) NUMER TERENU 10 2) POWIERZCHNIA 0,06 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU 

- MW4 � ZABUDOWA WIELORODZINNA NISKA
4) WARUNKI KSZTA)TOWANIA ZABUDOWY 

a) intensywno#' zabudowy � do 0,7; 

b) dopuszczalna wysoko#' zabudowy � do 12,0 m, do 3 kondygnacji nadziemnych; 

c) rodzaj dachu � p aski, dopuszcza si" dach stromy o nachyleniu po aci 30º- 45º.

5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) powierzchnia biologicznie czynna � min.10 % powierzchni dzia ki; 
b) procent pokrycia dzia ki zabudow! � do 25 %; ograniczenie to nie dotyczy dzia ek 

zabudowanych w momencie uchwalenia planu w wi"kszym procencie, dla których obowi!zuje 

zakaz zwi"kszania powierzchni zabudowanej; 

c) wymagania parkingowe: 

- 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie, 2 miejsca postojowe na dom jednorodzinny, 

- 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u$ytkowej us ug, 
- 2 miejsca postojowe na 1 punkt us ugowy, 
- 1 miejsce postojowe na 3 zatrudnionych.

6) ZASADY OBS)UGI INFRASTRUKTUR* 

a) drogi � dojazd od ul. Szkutniczej 024 KD 1/2; 

b) woda � z sieci wodoci!gowej; 
c) elektryczno#' � z sieci elektroenergetycznej; 

d) gaz � z sieci gazowej; 

e) ogrzewanie � z miejskiej sieci ciep owniczej lub innych nieemisyjnych %róde  ciep a, dopuszcza 

si" niskoemisyjne %ród a ciep a, je$eli inwestor przed o$y analiz" techniczno � ekonomiczn! 

uzasadniaj!c! racjonalno#' wprowadzenia danego %ród a ciep a; 
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f) #cieki sanitarne � do sieci kanalizacji sanitarnej; 

g) wody opadowe � do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub na tereny w asnych dzia ek 

h) usuwanie odpadów � selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA)U NIERUCHOMO+CI 
a) ustala si" nast"puj!ce wielko#ci dzia ek budowlanych: 

- min. szer. frontu dzia ki � 18,0 m (dopuszcza si" min. szer. 17,0 m dla istniej!cych wydziele&/.
8) WARUNKI WYNIKAJ*CE Z OCHRONY +RODOWISKA 

a) pod wzgl"dem dopuszczalnego poziomu ha asu teren zalicza si" do terenów przeznaczonych pod 

zabudow" mieszkaniow!, 
b) teren ochrony G ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110; nale$y zastosowa' rozwi!zania 

techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantuj!ce zabezpieczenie przed 

zanieczyszczeniem warstwy wodono#nej.
9) WARUNKI KONSERWATORSKIE 

- nie ustala si".
10) SPOSOBY U-YTKOWANIA TYMCZASOWEGO 

- nie ustala si".
11) STAWKA PROCENTOWA 

- 30 %.

12) INNE ZAPISY 

a) informacje o obiektach i terenach na podstawie przepisów szczególnych: 

- strefa ochrony archeologicznej; na terenie 10 znajduje si" cmentarzysko grobów 

skrzynkowych z wczesnej epoki $elaza � w przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne 

podczas prowadzenia prac ziemnych, nale$y zg osi' ten fakt do  Muzeum Archeologicznego 

w Gda&sku w celu umo$liwienia przeprowadzenia bada& ratowniczych i sporz!dzenia 

odpowiedniej dokumentacji. 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0302

1) NUMER TERENU 11 2) POWIERZCHNIA 0,01 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU 

- UC1 � US&UGI KOMERCYJNE OSIEDLOWE
4) WARUNKI KSZTA)TOWANIA ZABUDOWY 

a) wska%nik intensywno#ci zabudowy � do 1,0; 

b) dopuszczalna wysoko#' zabudowy � do 8,0 m, do 2 kondygnacji nadziemnych.

5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) powierzchnia biologicznie czynna � min. 10% powierzchni dzia ki; 
b) wymagania parkingowe: 

- 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie, 2 miejsca postojowe na dom jednorodzinny, 

- 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u$ytkowej us ug, 
- 2 miejsca postojowe na 1 punkt us ugowy, 
- 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych, 

- parkingi w zatokach ulicy Bosma&skiej.
6) ZASADY OBS)UGI INFRASTRUKTUR* 

a) drogi � dojazd od ul. Bosma&skiej 019 KZ 1/2; 

b) woda � z sieci wodoci!gowej; 
c) elektryczno#' � z sieci elektroenergetycznej; 

d) gaz � z sieci gazowej; 

e) ogrzewanie � z miejskiej sieci ciep owniczej lub innych nieemisyjnych %róde  ciep a, dopuszcza 

si" niskoemisyjne %ród a ciep a, je$eli inwestor przed o$y analiz" techniczno � ekonomiczn! 

uzasadniaj!c! racjonalno#' wprowadzenia danego %ród a ciep a; 
f) #cieki sanitarne � do sieci kanalizacji sanitarnej; 

g) wody opadowe � do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub na tereny w asnych dzia ek; 
h) usuwanie odpadów � selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA)U NIERUCHOMO+CI 
- nie ustala si".

8) WARUNKI WYNIKAJ*CE Z OCHRONY +RODOWISKA 
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a) teren ochrony G ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110; nale$y zastosowa' rozwi!zania 

techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantuj!ce zabezpieczenie przed 

zanieczyszczeniem warstwy wodono#nej.
9) WARUNKI KONSERWATORSKIE 

- nie ustala si".
10) SPOSOBY U-YTKOWANIA TYMCZASOWEGO 

- nie ustala si".
11) STAWKA PROCENTOWA 

- 30 %.

12) INNE ZAPISY 

a) informacje o obiektach i terenach na podstawie przepisów szczególnych: 

- strefa ochrony archeologicznej; na terenie 11 znajduje si" cmentarzysko grobów 

skrzynkowych z wczesnej epoki $elaza � w przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne 

podczas prowadzenia prac ziemnych, nale$y zg osi' ten fakt do  Muzeum Archeologicznego 

w Gda&sku w celu umo$liwienia przeprowadzenia bada& ratowniczych i sporz!dzenia 

odpowiedniej dokumentacji.

b) zalecenia: 

- do projektu budowlanego do !czy' opracowanie elewacji projektowanych obiektów 

w zabudowie ca ej pierzei ulicy (np. w formie rysunkowej, fotograficznej, wizualizacji) dla 

oceny zgodno#ci projektu z krajobrazem i otaczaj!c! zabudow!, 
- projekty zagospodarowania terenu zwi!zane z prowadzeniem robót w ul.  Bosma&skiej nale$y 

uzgodni' z Dowództwem Marynarki Wojennej w Gdyni i Jednostk! Wojskow! 4934 Gdynia. 
2) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0302

1) NUMER TERENU 12 2) POWIERZCHNIA 0,17 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU 

- MN3,MW4,UC1 � ZABUDOWA JEDNORODZINNA I MA&E DOMY MIESZKALNE, 
ZABUDOWA WIELORODZINNA NISKA, US&UGI KOMERCYJNE OSIEDLOWE

4) WARUNKI KSZTA)TOWANIA ZABUDOWY 

a) wska%nik intensywno#ci zabudowy � do 0,6; 

b) dopuszczalna wysoko#' zabudowy � do 11,0 m, do 3 kondygnacji nadziemnych; w przypadku 

adaptacji istniej!cego budynku dopuszcza si" zachowanie jego wysoko#ci; 
c) rodzaj dachu � p aski; 
d) nieprzekraczalne linie zabudowy: wzd u$ linii rozgraniczaj!cych ul. Bosma&skiej.

5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) powierzchnia biologicznie czynna � min. 30 % powierzchni dzia ki; w przypadku adaptacji 

istniej!cego budynku min. 10 % powierzchni dzia ki; 
b) procent pokrycia dzia ki zabudow! � do 25 %; w przypadku adaptacji istniej!cego budynku do 

30 %; 

c) wymagania parkingowe: 

- 1,2 � 1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie, w tym min. 10 % miejsc postojowych 

powinno by' urz!dzonych jako ogólnodost"pne, 
- min. 2 miejsca postojowe na dom jednorodzinny, 

- min. 3 miejsca postojowe na 100 m² powierzchni u$ytkowej, lecz nie mniej ni$ 2 miejsca 

postojowe na 1 punkt us ugowy, 
- min. 1 miejsce postojowe na 3 osoby zatrudnione, 

-  !czna liczba miejsc postojowych realizowanych na terenie dla wszystkich planowanych 

funkcji przy spe nieniu powy$szych wymaga& parkingowych nie mo$e przekroczy' 18 miejsc 

postojowych.

6) ZASADY OBS)UGI INFRASTRUKTUR* 

a) drogi � dojazd od ul. Bosma&skiej; 
b) woda � z sieci wodoci!gowej; 
c) elektryczno#' � z sieci elektroenergetycznej; 

d) telekomunikacja � z sieci telekomunikacyjnej; 

e) gaz � z sieci gazowej; 

2) W brzmieniu ustalonym przez uchwa ", o której mowa w odno#niku 1.
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f) ogrzewanie � z miejskiej sieci ciep owniczej lub innych nieemisyjnych %róde  ciep a, dopuszcza 

si" niskoemisyjne %ród a ciep a, je$eli inwestor przed o$y analiz" techniczno0ekonomiczn! 

uzasadniaj!c! racjonalno#' wprowadzenia danego %ród a ciep a; 
g) #cieki sanitarne � do sieci kanalizacji sanitarnej; 

h) wody opadowe � do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub na tereny w asnych dzia ek; 
i) usuwanie odpadów � selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

7) WARUNKI PODZIA)U NIERUCHOMO+CI, PARAMETRY DZIA)EK BUDOWLANYCH 

a) ustala si" nast"puj!ce wielko#ci nowo wydzielanych dzia ek budowlanych: 

- min. powierzchnia dzia ki � 700 m2, 

- min. szer. frontu dzia ki � 18,0 m, 

- k!t po o$enia granic nowo wydzielanych dzia ek budowlanych � prostopadle w stosunku do 

pasa drogowego, dopuszcza si" tolerancj" +/-  5°, 

- minimalne powierzchnie dzia ek budowlanych nie dotycz! terenów infrastruktury technicznej.

8) WARUNKI WYNIKAJ*CE Z OCHRONY +RODOWISKA 

a) pod wzgl"dem dopuszczalnego poziomu ha asu teren zalicza si" do terenów przeznaczonych pod 

zabudow" mieszkaniowo0us ugow!; 
b) na cz"#ci terenu od strony ul. Bosma&skiej wyst"puje oddzia ywanie ha asu komunikacyjnego; 

wyst"puj! przekroczenia warto#ci poziomów dopuszczalnego ha asu okre#lone 

w rozporz!dzeniu Ministra +rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów ha asów w #rodowisku; w wypadku lokalizowania pomieszcze& chronionych przed 

ha asem, w pierzejach zabudowy usytuowanych od strony ul. Bosma&skiej nale$y zastosowa' 

odpowiednie zabezpieczenia przeciwha asowe w ramach inwestycji (np. zastosowa' stolark" 

d%wi"koszczeln! i systemy klimatyzacyjne, ekrany akustyczne, ziele& izolacyjn! itp.); 

c) wyklucza si" lokalizacj" obiektów lub dzia alno#ci, których uci!$liwo#ci na granicy dzia ki 
mog yby powodowa' przekroczenie standardów jako#ci #rodowiska wymaganych dla zabudowy 

mieszkaniowej; 

d) teren ochrony G ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110; nale$y zastosowa' rozwi!zania 

techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantuj!ce zabezpieczenie przed 

zanieczyszczeniem warstwy wodono#nej.
9) WARUNKI KONSERWATORSKIE 

a) na terenie znajduje si" obiekt o walorach kulturowych, mo$liwy do przekszta ce& � budynek 

dawnego kina, ul. Bosma&ska 127/129, oznaczony na rysunku planu; w razie ingerencji 

w struktur" budynku lub jego ca kowitej rozbiórki nale$y go udokumentowa' oraz zachowa' 

warto#ciowe elementy � w uzgodnieniu z w a#ciwym konserwatorem zabytków.

10) SPOSOBY U-YTKOWANIA TYMCZASOWEGO 

- nie ustala si".
11) STAWKA PROCENTOWA 

- 30 %.

12) INNE ZAPISY 

a) w przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne podczas prowadzenia prac ziemnych, nale$y 

zg osi' ten fakt do Muzeum Archeologicznego w Gda&sku w celu umo$liwienia 

przeprowadzenia bada& ratowniczych i sporz!dzenia odpowiedniej dokumentacji; 

b) dokumentacj" budowlan! zamierzonych inwestycji nale$y uzgodni' z w a#ciwymi s u$bami 
teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego 

i Dowodzenia Marynarki Wojennej), w celu unikni"cia kolizji z infrastruktur! 

telekomunikacyjn! Marynarki Wojennej. 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0302

1) NUMER TERENU 13 2) POWIERZCHNIA 0,38 ha

 14  0,09 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU 

- MN2 �  DOMY JEDNO- LUB DWURODZINNE, WOLNOSTOJ'CE LUB 
BLI(NIACZE

4) WARUNKI KSZTA)TOWANIA ZABUDOWY 

a) wska%nik intensywno#ci zabudowy � do 0,6 
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b) dopuszczalna wysoko#' zabudowy � do 12,0 m, do 2 kondygnacji nadziemnych z poddaszem 

u$ytkowym; 
c) rodzaj dachu � p aski, dopuszcza si" dach stromy o nachyleniu po aci 35° - 50°; 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii rozgraniczaj!cych ulicy 19 KZ1/2 (ul.  

Bosma&ska/.
5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) powierzchnia biologicznie czynna � min. 30 % powierzchni dzia ki; 
b) procent pokrycia dzia ki zabudow! � do 25 %; ograniczenie to nie dotyczy dzia ek 

zabudowanych w momencie uchwalenia planu w wi"kszym procencie, dla których obowi!zuje 

zakaz zwi"kszania powierzchni zabudowanej; 

c) wymagania parkingowe: 

- 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie, 2 miejsca postojowe na dom jednorodzinny, 

- 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u$ytkowej us ug, 
- 2 miejsca postojowe na 1 punkt us ugowy, 
- 1 miejsce postojowe na 3 zatrudnionych.

6) ZASADY OBS)UGI INFRASTRUKTUR* 

a) drogi � dojazd od ul. Bosma&skiej 019 KZ 1/2; 

b) woda � z sieci wodoci!gowej; 
c) elektryczno#' � z sieci elektroenergetycznej; 

d) gaz � z sieci gazowej; 

e) ogrzewanie � z miejskiej sieci ciep owniczej lub innych nieemisyjnych %róde  ciep a, dopuszcza 

si" niskoemisyjne %ród a ciep a, je$eli inwestor przed o$y analiz" techniczno � ekonomiczn! 

uzasadniaj!c! racjonalno#' wprowadzenia danego %ród a ciep a; 
f) #cieki sanitarne � do sieci kanalizacji sanitarnej; 

g) wody opadowe � do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub na tereny w asnych dzia ek; 
h) usuwanie odpadów � selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA)U NIERUCHOMO+CI 
a) ustala si" nast"puj!ce wielko#ci dzia ek budowlanych: 

- dla zabudowy wolnostoj!cej: min. powierzchnia dzia ki � 360,0 m2 i min. szer. frontu dzia ki � 

18,0 m (dopuszcza si" w uzasadnionych przypadkach 16,0 m), 

- dla zabudowy bli%niaczej: min. powierzchnia dzia ki � 250,0 m2 i min. szer. frontu dzia ki � 

10,0 m.

8) WARUNKI WYNIKAJ*CE Z OCHRONY +RODOWISKA 

a) pod wzgl"dem dopuszczalnego poziomu ha asu teren zalicza si" do terenów przeznaczonych pod 

zabudow" mieszkaniow!, 
b) teren ochrony G ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110; nale$y zastosowa' rozwi!zania 

techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantuj!ce zabezpieczenie przed 

zanieczyszczeniem warstwy wodono#nej. 
9) WARUNKI KONSERWATORSKIE 

- nie ustala si".
10) SPOSOBY U-YTKOWANIA TYMCZASOWEGO 

- nie ustala si".
11) STAWKA PROCENTOWA 

- 30 %.

12) INNE ZAPISY 

a) informacje o obiektach i terenach na podstawie przepisów szczególnych: 

- strefa ochrony archeologicznej; na terenie 13, 14 znajduje si" cmentarzysko grobów 

skrzynkowych z wczesnej epoki $elaza � w przypadku natrafienia na  obiekty archeologiczne 

podczas prowadzenia prac ziemnych, nale$y zg osi' ten  fakt do Muzeum Archeologicznego 

w Gda&sku w celu umo$liwienia przeprowadzenia bada& ratowniczych i sporz!dzenia 

odpowiedniej dokumentacji.

b) zalecenia: 

- do projektu budowlanego do !czy' opracowanie elewacji projektowanych obiektów 

w zabudowie ca ej pierzei ulicy (np. w formie rysunkowej, fotograficznej, wizualizacji) dla 

oceny zgodno#ci projektu z krajobrazem i otaczaj!c! zabudow!, 
- projekty zagospodarowania terenu zwi!zane z prowadzeniem robót w ul.  Bosma&skiej nale$y 

uzgodni' z Dowództwem Marynarki Wojennej w Gdyni i Jednostk! Wojskow! 4934 Gdynia. 
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0302

1) NUMER TERENU 15 2) POWIERZCHNIA 1,15 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU 

- MW4/UC1 � ZABUDOWA WIELORODZINNA NISKA, US&UGI KOMERCYJNE 
OSIEDLOWE

4) WARUNKI KSZTA)TOWANIA ZABUDOWY 

a) wska%nik intensywno#ci zabudowy � do 1,0; 

b) dopuszczalna wysoko#' zabudowy � do 13,5 m; dopuszcza si" lokaln! dominant" 

architektoniczn! do 15,0 m w miejscach oznaczonych na rysunku planu; 

c) rodzaj dachu � p aski, dopuszcza si" dach stromy o nachyleniu po aci dachu 30° - 45°; 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii rozgraniczaj!cych ulic: 19 KZ1/2 (ul.  

Bosma&ska/, 23 KL1/2 (ul. Nasypowa), 18 KD1/2 (ul. Tkacka); 3,0 m od linii rozgraniczaj!cych 

ulicy 23 KL1/2 (ul. Nasypowa) oraz wzd u$ linii rozgraniczaj!cych ulicy 18 KD1/2 (ul. Tkacka) 

� zgodnie z rysunkiem planu.

5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) powierzchnia biologicznie czynna � min. 10 % powierzchni dzia ki, 
b) procent pokrycia dzia ki zabudow! � do 40 %; ograniczenie to nie dotyczy dzia ek 

zabudowanych w momencie uchwalenia planu w wi"kszym procencie, dla których obowi!zuje 

zakaz zwi"kszania powierzchni zabudowanej; 

c) wymagania parkingowe: 

- 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie, 2 miejsca postojowe na dom jednorodzinny, 

- 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u$ytkowej us ug, 
- 2 miejsca postojowe na 1 punkt us ugowy, 
- 1 miejsce postojowe na 3 zatrudnionych.

6) ZASADY OBS)UGI INFRASTRUKTUR* 

a) drogi � dojazd od ulic: Tkackiej 018 KD 1/2 , Bosma&skiej 019 KZ 1/2 i Nasypowej 023 KL 1/2; 

b) woda � z sieci wodoci!gowej; 
c) elektryczno#' � z sieci elektroenergetycznej; 

d) gaz � z sieci gazowej; 

e) ogrzewanie � z miejskiej sieci ciep owniczej lub innych nieemisyjnych %róde  ciep a, dopuszcza 

si" niskoemisyjne %ród a ciep a, je$eli inwestor przed o$y analiz" techniczno � ekonomiczn! 

uzasadniaj!c! racjonalno#' wprowadzenia danego %ród a ciep a; 
f) #cieki sanitarne � do sieci kanalizacji sanitarnej; 

g) wody opadowe � do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub na tereny w asnych dzia ek; 
h) usuwanie odpadów � selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA)U NIERUCHOMO+CI 
a) ustala si" nast"puj!ce wielko#ci dzia ek budowlanych: 

- min. szer. frontu dzia ki � 18,0 m (dopuszcza si" min. szer. 17,0 m dla istniej!cych wydziele&/.
8) WARUNKI WYNIKAJ*CE Z OCHRONY +RODOWISKA 

a) pod wzgl"dem dopuszczalnego poziomu ha asu teren zalicza si" do terenów przeznaczonych pod 

zabudow" mieszkaniow!, 
b) teren ochrony G ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110; nale$y zastosowa' rozwi!zania 

techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantuj!ce zabezpieczenie przed 

zanieczyszczeniem warstwy wodono#nej. 
9) WARUNKI KONSERWATORSKIE 

- nie ustala si".
10) SPOSOBY U-YTKOWANIA TYMCZASOWEGO 

- nie ustala si".
11) STAWKA PROCENTOWA 

- 30 %.

12) INNE ZAPISY 

a) informacje o obiektach i terenach na podstawie przepisów szczególnych: 

- strefa ochrony archeologicznej; na terenie 15 znajduje si" cmentarzysko grobów 

skrzynkowych z wczesnej epoki $elaza � w przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne 

podczas prowadzenia prac ziemnych, nale$y zg osi' ten fakt do  Muzeum Archeologicznego 
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w Gda&sku w celu umo$liwienia przeprowadzenia bada& ratowniczych i sporz!dzenia 

odpowiedniej dokumentacji.

b) zalecenia: 

- do projektu budowlanego do !czy' opracowanie elewacji projektowanych obiektów 

w zabudowie ca ej pierzei ulicy (np. w formie rysunkowej, fotograficznej, wizualizacji) dla 

oceny zgodno#ci projektu z krajobrazem i otaczaj!c! zabudow!, 
- projekty zagospodarowania terenu zwi!zane z prowadzeniem robót w ulicach Unruga, 

Bosma&skiej i Nasypowej nale$y uzgodni' z Dowództwem Marynarki Wojennej w Gdyni 

i Jednostk! Wojskow! 4934 Gdynia. 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0302

1) NUMER TERENU 16 2) POWIERZCHNIA 0,21 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU 

- UC1 � US&UGI KOMERCYJNE OSIEDLOWE
4) WARUNKI KSZTA)TOWANIA ZABUDOWY 

a) wska%nik intensywno#ci zabudowy � do 1,5; 

b) dopuszczalna wysoko#' zabudowy � do 13,5 m; dopuszcza si" lokaln! dominant" 

architektoniczn! do 15,0 m w miejscu oznaczonym na rysunku planu; 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii rozgraniczaj!cych ulic 17 KZ1/2 (ul.  Unruga) 

i 23 KL1/2 (ul. Nasypowa) oraz zgodnie z rysunkiem planu.

5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) powierzchnia biologicznie czynna � min. 20 % powierzchni dzia ki; 
b) procent pokrycia dzia ki zabudow! � do 60 %; 

c) wymagania parkingowe: 

- 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie, 2 miejsca postojowe na dom jednorodzinny, 

- 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u$ytkowej us ug, 
- 2 miejsca postojowe na 1 punkt us ugowy, 
- 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych, 

- parkingi w zatokach ul. Tkackiej.

6) ZASADY OBS)UGI INFRASTRUKTUR* 

a) drogi � dojazd od ul. Tkackiej 018 KD 1/2; 

b) woda � z sieci wodoci!gowej; 
c) elektryczno#' � z sieci elektroenergetycznej; 

d) gaz � z sieci gazowej; 

e) ogrzewanie � z miejskiej sieci ciep owniczej lub innych nieemisyjnych %róde  ciep a, dopuszcza 

si" niskoemisyjne %ród a ciep a, je$eli inwestor przed o$y analiz" techniczno � ekonomiczn! 

uzasadniaj!c! racjonalno#' wprowadzenia danego %ród a ciep a; 
f) #cieki sanitarne � do sieci kanalizacji sanitarnej; 

g) wody opadowe � do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub na tereny w asnych dzia ek; 
h) usuwanie odpadów � selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA)U NIERUCHOMO+CI 
- nie ustala si".

8) WARUNKI WYNIKAJ*CE Z OCHRONY +RODOWISKA 

a) pod wzgl"dem dopuszczalnego poziomu ha asu teren zalicza si" do terenów przeznaczonych pod 

zabudow" mieszkaniow!, 
b) teren ochrony G ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110; nale$y zastosowa' rozwi!zania 

techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantuj!ce zabezpieczenie przed 

zanieczyszczeniem warstwy wodono#nej.
9) WARUNKI KONSERWATORSKIE 

- nie ustala si".
10) SPOSOBY U-YTKOWANIA TYMCZASOWEGO 

- nie ustala si".
11) STAWKA PROCENTOWA 

- 30 %.

12) INNE ZAPISY 

a) informacje o obiektach i terenach na podstawie przepisów szczególnych: 
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- strefa ochrony archeologicznej; na terenie 16 znajduje si" cmentarzysko grobów 

skrzynkowych z wczesnej epoki $elaza � w przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne 

podczas prowadzenia prac ziemnych, nale$y zg osi' ten fakt do  Muzeum Archeologicznego 

w Gda&sku w celu umo$liwienia przeprowadzenia bada& ratowniczych i sporz!dzenia 

odpowiedniej dokumentacji.

b) zalecenia: 

- do projektu budowlanego do !czy' opracowanie elewacji projektowanych obiektów 

w zabudowie ca ej pierzei ulicy (np. w formie rysunkowej, fotograficznej, wizualizacji) dla 

oceny zgodno#ci projektu z krajobrazem i otaczaj!c! zabudow!, 
- projekty zagospodarowania terenu zwi!zane z prowadzeniem robót w ulicach Unruga 

i Nasypowej nale$y uzgodni' z Dowództwem Marynarki Wojennej w Gdyni i Jednostk! 

Wojskow! 4934 Gdynia. 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0302 

DLA ULIC I DRÓG 

1) NUMER TERENU 17 2) POWIERZCHNIA 0,47 ha

3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRE+LENIEM KLASYFIKUJ*CYM FUNKCJONALNO - 

TECHNICZNYM 

- KZ 1/2 � ULICA ZBIORCZA 1 x 2, ul. Unruga
4) SZEROKO+1 W LINIACH ROZGRANICZAJ*CYCH 

- min. 20,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu.

5) PARKINGI 

a) dopuszcza si" parkowanie w zatokach postojowych.

6) WARUNKI WYNIKAJ*CE Z OCHRONY +RODOWISKA 

a) teren ochrony G ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110; nale$y zastosowa' rozwi!zania 

techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantuj!ce zabezpieczenie przed 

zanieczyszczeniem warstwy wodono#nej.
7) WARUNKI KONSERWATORSKIE 

- nie ustala si".
8) SPOSOBY U-YTKOWANIA TYMCZASOWEGO 

- nie ustala si".
9) STAWKA PROCENTOWA 

- 0 %.

10) INNE ZAPISY 

a) informacje o obiektach i terenach na podstawie przepisów szczególnych: 

- strefa ochrony archeologicznej; na terenie 17 znajduje si" cmentarzysko grobów 

skrzynkowych z wczesnej epoki $elaza � w przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne 

podczas prowadzenia prac ziemnych, nale$y zg osi' ten fakt do  Muzeum Archeologicznego 

w Gda&sku w celu umo$liwienia przeprowadzenia bada& ratowniczych i sporz!dzenia 

odpowiedniej dokumentacji.

b) zalecenia: 

- w projekcie skrzy$owania ul. Unruga z ul. Bosma&sk! nale$y przewidzie' urz!dzenia dla 

priorytetowego przejazdu autobusów, 

- projekty zagospodarowania terenu zwi!zane z prowadzeniem robót w ul. Unruga (17 KZ 1/2) 

nale$y uzgodni' z Dowództwem Marynarki Wojennej w Gdyni i Jednostk! Wojskow! 

4934 Gdynia. 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0302 

DLA ULIC I DRÓG 

1) NUMER TERENU 18 2) POWIERZCHNIA 0,36 ha

3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRE+LENIEM KLASYFIKUJ*CYM FUNKCJONALNO - 

TECHNICZNYM 

- KD 1/2 � ULICA DOJAZDOWA 1 x 2 � ul. Tkacka

4) SZEROKO+1 W LINIACH ROZGRANICZAJ*CYCH 

- zgodnie z rysunkiem planu.

5) PARKINGI 
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a) dopuszcza si" parkowanie w zatokach postojowych.

6) WARUNKI WYNIKAJ*CE Z OCHRONY +RODOWISKA 

a) w projekcie zagospodarowania ulicy przewidzie' ziele& towarzysz!c! (w tym w formie 

szpalerów drzew), 

b) teren ochrony G ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110; nale$y zastosowa' rozwi!zania 

techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantuj!ce zabezpieczenie przed 

zanieczyszczeniem warstwy wodono#nej.
7) WARUNKI KONSERWATORSKIE 

- nie ustala si".
8) SPOSOBY U-YTKOWANIA TYMCZASOWEGO 

- nie ustala si".
9) STAWKA PROCENTOWA 

- 0 %

10) INNE ZAPISY 

a) informacje o obiektach i terenach na podstawie przepisów szczególnych: 

- strefa ochrony archeologicznej; na terenie 18 znajduje si" cmentarzysko grobów 

skrzynkowych z wczesnej epoki $elaza � w przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne 

podczas prowadzenia prac ziemnych, nale$y zg osi' ten fakt do  Muzeum Archeologicznego 

w Gda&sku w celu umo$liwienia przeprowadzenia bada& ratowniczych i sporz!dzenia 

odpowiedniej dokumentacji;

b) zalecenia: 

- projekty zagospodarowania terenu zwi!zane z prowadzeniem robót w ul. Tkackiej (18 KD 1/2) 

nale$y uzgodni' z Dowództwem Marynarki Wojennej w Gdyni i Jednostk! Wojskow! 

4934 Gdynia. 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0302 

DLA ULIC I DRÓG 

1) NUMER TERENU 19 2) POWIERZCHNIA 1,00 ha

3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRE+LENIEM KLASYFIKUJ*CYM FUNKCJONALNO - 

TECHNICZNYM 

- KZ 1/2 � ULICA ZBIORCZA 1 x 2, ul. Bosma)ska
4) SZEROKO+1 W LINIACH ROZGRANICZAJ*CYCH 

- min. 20.0 m (do 23,0 m) � zgodnie z rysunkiem planu.

5) PARKINGI 

a) dopuszcza si" parkowanie w zatokach postojowych.

6) WARUNKI WYNIKAJ*CE Z OCHRONY +RODOWISKA 

a) nale$y zachowa' ziele& wyst"puj!c! w przekroju ulicy, 

b) teren ochrony G ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110; nale$y zastosowa' rozwi!zania 

techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantuj!ce zabezpieczenie przed 

zanieczyszczeniem warstwy wodono#nej.
7) WARUNKI KONSERWATORSKIE 

- nie ustala si".
8) SPOSOBY U-YTKOWANIA TYMCZASOWEGO 

- nie ustala si".
9) STAWKA PROCENTOWA 

- 0 %.

10) INNE ZAPISY 

a) informacje o obiektach i terenach na podstawie przepisów szczególnych: 

- strefa ochrony archeologicznej; na terenie 19 znajduje si" cmentarzysko grobów 

skrzynkowych z wczesnej epoki $elaza � w przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne 

podczas prowadzenia prac ziemnych, nale$y zg osi' ten fakt do  Muzeum Archeologicznego 

w Gda&sku w celu umo$liwienia przeprowadzenia bada& ratowniczych i sporz!dzenia 

odpowiedniej dokumentacji;

b) zalecenia: 

- w przekroju ulicy nale$y przewidzie' #cie$k" rowerow!, 
- w projekcie skrzy$owania ul. Unruga z ul. Bosma&sk! nale$y przewidzie' urz!dzenia dla 

priorytetowego przejazdu autobusów, 
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- projekty zagospodarowania terenu zwi!zane z prowadzeniem robót w ul.  Bosma&skiej (19 KZ 

1/2) nale$y uzgodni' z Dowództwem Marynarki Wojennej w Gdyni i Jednostk! Wojskow! 

4934 Gdynia. 
3) KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0302 

DLA ULIC I DRÓG 

1) NUMER TERENU 19.1 2) POWIERZCHNIA 0,02 ha

3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRE+LENIEM KLASYFIKUJ*CYM FUNKCJONALNO - 

TECHNICZNYM 

- KZ 1/2 � ULICA ZBIORCZA 1 x 2, ul. Bosma)ska � poszerzenie wynikaj%ce z lokalizacji 
przystanku komunikacji miejskiej

4) SZEROKO+1 W LINIACH ROZGRANICZAJ*CYCH 

- zgodnie z rysunkiem planu.

5) PARKINGI 

a) nie dotyczy.

6) WARUNKI WYNIKAJ*CE Z OCHRONY +RODOWISKA 

a) teren ochrony G ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110; nale$y zastosowa' rozwi!zania 

techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantuj!ce zabezpieczenie przed 

zanieczyszczeniem warstwy wodono#nej.
7) WARUNKI KONSERWATORSKIE 

- nie ustala si".
8) SPOSOBY U-YTKOWANIA TYMCZASOWEGO 

- nie ustala si".
9) STAWKA PROCENTOWA 

- 0 %.

10) INNE ZAPISY 

a) w przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne podczas prowadzenia prac ziemnych, nale$y 

zg osi' ten fakt do Muzeum Archeologicznego w Gda&sku w celu umo$liwienia 

przeprowadzenia bada& ratowniczych i sporz!dzenia odpowiedniej dokumentacji; 

b) dokumentacj" budowlan! zamierzonych inwestycji nale$y uzgodni' z w a#ciwymi s u$bami 
teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wsparcia Teleinformatycznego 

i Dowodzenia Marynarki Wojennej), w celu unikni"cia kolizji z infrastruktur! 

telekomunikacyjn! Marynarki Wojennej. 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0302 

DLA ULIC I DRÓG 

1) NUMER TERENU 20 2) POWIERZCHNIA 0,30 ha

3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRE+LENIEM KLASYFIKUJ*CYM FUNKCJONALNO - 

TECHNICZNYM 

- KD 1/2 � ULICA DOJAZDOWA 1 x 2 � ul. Krawiecka

4) SZEROKO+1 W LINIACH ROZGRANICZAJ*CYCH 

a) min. 10,0 m (do 12,0 m) - zgodnie z rysunkiem planu.

5) PARKINGI 

a) dopuszcza si" parkowanie na chodnikach.

6) WARUNKI WYNIKAJ*CE Z OCHRONY +RODOWISKA 

a) teren ochrony G ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110; nale$y zastosowa' rozwi!zania 

techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantuj!ce zabezpieczenie przed 

zanieczyszczeniem warstwy wodono#nej.
7) WARUNKI KONSERWATORSKIE 

- nie ustala si".
8) SPOSOBY U-YTKOWANIA TYMCZASOWEGO 

- nie ustala si".
9) STAWKA PROCENTOWA 

- 0 %.

3) W brzmieniu ustalonym przez uchwa ", o której mowa w odno#niku 1.
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10) INNE ZAPISY 

a) informacje o obiektach i terenach na podstawie przepisów szczególnych: 

- strefa ochrony archeologicznej; na terenie 20 znajduje si" cmentarzysko grobów 

skrzynkowych z wczesnej epoki $elaza � w przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne 

podczas prowadzenia prac ziemnych, nale$y zg osi' ten fakt do  Muzeum Archeologicznego 

w Gda&sku w celu umo$liwienia przeprowadzenia bada& ratowniczych i sporz!dzenia 

odpowiedniej dokumentacji;

b) zalecenia: 

- projekty zagospodarowania terenu zwi!zane z prowadzeniem robót w ul.  Krawieckiej (20 KD 

1/2) nale$y uzgodni' z Dowództwem Marynarki Wojennej w Gdyni i Jednostk! Wojskow! 

4934 Gdynia. 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0302 

DLA ULIC I DRÓG

1) NUMER TERENU 21 2) POWIERZCHNIA 0,33 ha

3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRE+LENIEM KLASYFIKUJ*CYM FUNKCJONALNO - 

TECHNICZNYM 

- KL 1/2 � ULICA LOKALNA 1 x 2, ul. Stolarska
4) SZEROKO+1 W LINIACH ROZGRANICZAJ*CYCH 

a) min. 15,0 m - 20,0 m.

5) PARKINGI 

a) dopuszcza si" parkowanie w zatokach postojowych.

6) WARUNKI WYNIKAJ*CE Z OCHRONY +RODOWISKA 

- nie ustala si".
7) WARUNKI KONSERWATORSKIE 

- nie ustala si".
8) SPOSOBY U-YTKOWANIA TYMCZASOWEGO 

- nie ustala si".
9) STAWKA PROCENTOWA 

- 0 %.

10) INNE ZAPISY 

a) informacje o obiektach i terenach na podstawie przepisów szczególnych: 

- strefa ochrony archeologicznej; na terenie 21 znajduje si" cmentarzysko grobów 

skrzynkowych z wczesnej epoki $elaza � w przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne 

podczas prowadzenia prac ziemnych, nale$y zg osi' ten fakt do  Muzeum Archeologicznego 

w Gda&sku w celu umo$liwienia przeprowadzenia bada& ratowniczych i sporz!dzenia 

odpowiedniej dokumentacji;

b) zalecenia: 

- projekty zagospodarowania terenu zwi!zane z prowadzeniem robót w ul.  Stolarskiej (21 KL 

1/2) nale$y uzgodni' z Dowództwem Marynarki Wojennej w Gdyni i Jednostk! Wojskow! 

4934 Gdynia. 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0302 

DLA ULIC I DRÓG

1) NUMER TERENU 22 2) POWIERZCHNIA 0,28 ha

3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRE+LENIEM KLASYFIKUJ*CYM FUNKCJONALNO - 

TECHNICZNYM 

- KL 1/2 � ULICA LOKALNA 1 x 2, ul. Benis awskiego
4) SZEROKO+1 W LINIACH ROZGRANICZAJ*CYCH 

- min. 20,0 m.

5) PARKINGI 

a) dopuszcza si" parkowanie w zatokach postojowych.

6) WARUNKI WYNIKAJ*CE Z OCHRONY +RODOWISKA 

a) nale$y zachowa' ziele& wyst"puj!c! w przekroju ulicy.

7) WARUNKI KONSERWATORSKIE 

- nie ustala si".
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8) SPOSOBY U-YTKOWANIA TYMCZASOWEGO 

- nie ustala si".
11) STAWKA PROCENTOWA 

a) 0 %.

9) INNE ZAPISY 

a) informacje o obiektach i terenach na podstawie przepisów szczególnych: 

- strefa ochrony archeologicznej; na terenie 22 znajduje si" cmentarzysko grobów 

skrzynkowych z wczesnej epoki $elaza � w przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne 

podczas prowadzenia prac ziemnych, nale$y zg osi' ten fakt do  Muzeum Archeologicznego 

w Gda&sku w celu umo$liwienia przeprowadzenia bada& ratowniczych i sporz!dzenia 

odpowiedniej dokumentacji;

b) zalecenia: 

- w przekroju ulicy nale$y przewidzie' #cie$k" rowerow!, 
- projekty zagospodarowania terenu zwi!zane z prowadzeniem robót w ul.  Benis awskiego (22 

KL 1/2) nale$y uzgodni' z Dowództwem Marynarki Wojennej w Gdyni i Jednostk! Wojskow! 

4934 Gdynia. 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0302 

DLA ULIC I DRÓG

1) NUMER TERENU 23 2) POWIERZCHNIA 0,51 ha

3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRE+LENIEM KLASYFIKUJ*CYM FUNKCJONALNO - 

TECHNICZNYM 

- KL 1/2 � ULICA LOKALNA 1 x 2, ul. Nasypowa
4) SZEROKO+1 W LINIACH ROZGRANICZAJ*CYCH 

- min. 20,0 m � 22,0 m.

5) PARKINGI 

a) dopuszcza si" parkowanie w zatokach postojowych.

6) WARUNKI WYNIKAJ*CE Z OCHRONY +RODOWISKA 

a) nale$y zachowa' ziele& wyst"puj!c! w przekroju ulicy, 

b) teren ochrony G ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110; nale$y zastosowa' rozwi!zania 

techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantuj!ce zabezpieczenie przed 

zanieczyszczeniem warstwy wodono#nej.
7) WARUNKI KONSERWATORSKIE 

- nie ustala si".
8) SPOSOBY U-YTKOWANIA TYMCZASOWEGO 

- nie ustala si".
10) STAWKA PROCENTOWA 

- 0 %.

11) INNE ZAPISY 

a) informacje o obiektach i terenach na podstawie przepisów szczególnych: 

- strefa ochrony archeologicznej; na terenie 23 znajduje si" cmentarzysko grobów 

skrzynkowych z wczesnej epoki $elaza � w przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne 

podczas prowadzenia prac ziemnych, nale$y zg osi' ten fakt do  Muzeum Archeologicznego 

w Gda&sku w celu umo$liwienia przeprowadzenia bada& ratowniczych i sporz!dzenia 

odpowiedniej dokumentacji;

b) zalecenia: 

- w przekroju ulicy nale$y przewidzie' #cie$k" rowerow!, 
- projekty zagospodarowania terenu zwi!zane z prowadzeniem robót w ul.  Nasypowej (23 KL 

1/2) nale$y uzgodni' z Dowództwem Marynarki Wojennej w Gdyni i Jednostk! Wojskow! 

4934 Gdynia. 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0302 

DLA ULIC I DRÓG

1) NUMER TERENU 24 2) POWIERZCHNIA 0,19 ha

3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRE+LENIEM KLASYFIKUJ*CYM FUNKCJONALNO - 

TECHNICZNYM 
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- KD 1/2 � ULICA DOJAZDOWA 1 x 2, ul. Szkutnicza
4) SZEROKO+1 W LINIACH ROZGRANICZAJ*CYCH 

- min. 8,0 m (do 10,0 m) � zgodnie z rysunkiem planu.

5) PARKINGI 

a) nie dopuszcza si" parkowania.

6) WARUNKI WYNIKAJ*CE Z OCHRONY +RODOWISKA 

a) teren ochrony G ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110; nale$y zastosowa' rozwi!zania 

techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantuj!ce zabezpieczenie przed 

zanieczyszczeniem warstwy wodono#nej.
7) WARUNKI KONSERWATORSKIE 

- nie ustala si".
8) SPOSOBY U-YTKOWANIA TYMCZASOWEGO 

- nie ustala si".
9) STAWKA PROCENTOWA 

- 0 %

10) INNE ZAPISY 

a) informacje o obiektach i terenach na podstawie przepisów szczególnych: 

- strefa ochrony archeologicznej; na terenie 24 znajduje si" cmentarzysko grobów 

skrzynkowych z wczesnej epoki $elaza � w przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne 

podczas prowadzenia prac ziemnych, nale$y zg osi' ten fakt do  Muzeum Archeologicznego 

w Gda&sku w celu umo$liwienia przeprowadzenia bada& ratowniczych i sporz!dzenia 

odpowiedniej dokumentacji; 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0302 

DLA ULIC I DRÓG

1) NUMER TERENU 25 2) POWIERZCHNIA 0,03 ha
3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRE+LENIEM KLASYFIKUJ*CYM FUNKCJONALNO - 

TECHNICZNYM 

- KD 1/2 � ULICA DOJAZDOWA 1 x 2, ul. Stolarska
4) SZEROKO+1 W LINIACH ROZGRANICZAJ*CYCH 

- min. 5,5 m (do 8,0 m) � zgodnie z rysunkiem planu.

5) PARKINGI 

a) nie dopuszcza si" parkowania.

6) WARUNKI WYNIKAJ*CE Z OCHRONY +RODOWISKA 

- nie ustala si".
7) WARUNKI KONSERWATORSKIE 

- nie ustala si".
8) SPOSOBY U-YTKOWANIA TYMCZASOWEGO 

- nie ustala si".
9) STAWKA PROCENTOWA 

- 0 %.

10) INNE ZAPISY 

a) informacje o obiektach i terenach na podstawie przepisów szczególnych: 

- strefa ochrony archeologicznej; na terenie 25 znajduje si" cmentarzysko grobów 

skrzynkowych z wczesnej epoki $elaza � w przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne 

podczas prowadzenia prac ziemnych, nale$y zg osi' ten fakt do  Muzeum Archeologicznego 

w Gda&sku w celu umo$liwienia przeprowadzenia bada& ratowniczych i sporz!dzenia 

odpowiedniej dokumentacji. 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0302 

DLA ULIC I DRÓG

1) NUMER TERENU 26 2) POWIERZCHNIA 0,15 ha
3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRE+LENIEM KLASYFIKUJ*CYM FUNKCJONALNO - 

TECHNICZNYM 

- KD 1/2 � ULICA DOJAZDOWA 1 x 2, ul. Spawaczy
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4) SZEROKO+1 W LINIACH ROZGRANICZAJ*CYCH 

- min. 10,0 m.

5) PARKINGI 

a) nie dopuszcza si" parkowania.

6) WARUNKI WYNIKAJ*CE Z OCHRONY +RODOWISKA 

- nie ustala si".
7) WARUNKI KONSERWATORSKIE 

- nie ustala si".
8) SPOSOBY U-YTKOWANIA TYMCZASOWEGO 

- nie ustala si".
9) STAWKA PROCENTOWA 

- 0 %.

10) INNE ZAPISY 

a) informacje o obiektach i terenach na podstawie przepisów szczególnych: 

- strefa ochrony archeologicznej; na terenie 26 znajduje si" cmentarzysko grobów 

skrzynkowych z wczesnej epoki $elaza � w przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne 

podczas prowadzenia prac ziemnych, nale$y zg osi' ten fakt do  Muzeum Archeologicznego 

w Gda&sku w celu umo$liwienia przeprowadzenia bada& ratowniczych i sporz!dzenia 

odpowiedniej dokumentacji. 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0302 

DLA ULIC I DRÓG

1) NUMER TERENU 27 2) POWIERZCHNIA 0,03 ha

 28  0,02 ha

 29  0,03 ha
3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRE+LENIEM KLASYFIKUJ*CYM FUNKCJONALNO - 

TECHNICZNYM 

- KX � WYDZIELONY CI'G PIESZY
4) SZEROKO+1 W LINIACH ROZGRANICZAJ*CYCH 

- min 4,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu.

5) PARKINGI 

- nie ustala si".
6) WARUNKI WYNIKAJ*CE Z OCHRONY +RODOWISKA 

a) teren 28 KX znajduje si" w granicach terenu ochrony G ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 

110; nale$y zastosowa' rozwi!zania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantuj!ce 

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodono#nej.
7) WARUNKI KONSERWATORSKIE 

- nie ustala si".
8) SPOSOBY U-YTKOWANIA TYMCZASOWEGO 

- nie ustala si".
9) STAWKA PROCENTOWA 

- 0 %

10) INNE ZAPISY 

a) informacje o obiektach i terenach na podstawie przepisów szczególnych: 

- strefa ochrony archeologicznej; na terenie 27, 28, 29 znajduje si" cmentarzysko grobów 

skrzynkowych z wczesnej epoki $elaza � w przypadku natrafienia na  obiekty archeologiczne 

podczas prowadzenia prac ziemnych, nale$y zg osi' ten fakt do Muzeum Archeologicznego 

w Gda&sku w celu umo$liwienia przeprowadzenia bada& ratowniczych i sporz!dzenia 

odpowiedniej dokumentacji;

b) zalecenia: 

- projekty zagospodarowania terenu zwi!zane z prowadzeniem robót w ul.  Bosma&skiej nale$y 

uzgodni' z Dowództwem Marynarki Wojennej w Gdyni i Jednostk! Wojskow! 4934 Gdynia.
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§ 4 

1. Integraln! cz"#ci! planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz"#ci 
dzielnicy Ob u$e Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benis awskiego w skali 1:1000, stanowi!cy za !cznik do 

niniejszej uchwa y. 

2. Na rysunku planu zawarto nast"puj!ce obowi!zuj!ce ustalenia planu: 

a) granice obszaru obj"tego planem, 

b) linie rozgraniczaj!ce tereny o ró$nych funkcjach lub ró$nych zasadach zagospodarowania, 

c) oznaczenia identyfikacyjne oraz przeznaczenie terenów w liniach rozgraniczaj!cych, 
d) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

e) #ci#le okre#lone linie zabudowy, 

f) lokalizacja dominant architektonicznych, 

g)4) obiekty obj"te ochron! konserwatorsk! � obiekty o walorach kulturowych, mo$liwe do 

przekszta ce&. 
Pozosta e oznaczenia na rysunku planu stanowi! informacj" lub zalecenia i nie s! ustaleniami planu.

§ 5 
Zobowi!zuje si" Prezydenta Miasta Gdyni do: 

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwa y wraz z dokumentacj! planistyczn! 

w celu jej oceny zgodno#ci z prawem; 

2) skierowania, w terminie nie d u$szym ni$ 30 dni, niniejszej uchwa y do og oszenia w Dzienniku 

Urz"dowym Województwa Pomorskiego; 

3) umieszczenia niniejszej uchwa y na okres 14 dni na tablicy og osze& Urz"du Miasta Gdyni.

§ 6 
Traci moc Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdyni, zatwierdzony Uchwa ! 

Nr XXII/115/88 MRN z dnia 04.02.1988 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 13, poz. 91) zmieniony Uchwa ! Nr 

V/94/94 RMG z dnia 30.11.1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1994 r. Nr  33, poz. 176) w granicach 

ustalonych niniejszym planem. 

§ 7 
Uchwa a wchodzi w $ycie z up ywem 14 dni od og oszenia jej w Dzienniku Urz"dowym 

Województwa Pomorskiego, z wyj!tkiem § 5, który wchodzi w $ycie z dniem podj"cia uchwa y. 
 

 

Przewodnicz%cy Rady Miasta Gdyni

dr in$. Stanis aw Szwabski

4) W brzmieniu ustalonym przez uchwa ", o której mowa w odno#niku 1.
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