
INFORMACJA 
DOT. CHŁONNOŚCI TERENU 2MW POŁOZONEGO W GRANICACH  

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI ŻERNIKI 
WROCŁAWSKIE: TEREN „B” DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE ULICY 

PARKOWEJ I WROCŁAWSKIEJ 
 

1. Powierzchnia terenu 2MW = 14  430 m2. 
2. Wskaźniki: 

1) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu: 
nie więcej niż 0,6. 

2) powierzchnia terenów czynnych biologicznie: nie mniej niż 35 % powierzchni 
działki budowlanej. 

3. Wyliczenia: 
1) wskaźnik pow. zabudowy: 14340 m2 x 0,6 = maksymalnie 8660 m2 zabudowy 

kubaturowej. 
2) wskaźnik terenów czynnych biologicznie: minimalnie 5015 m2 
3) miejsca parkingowe: min. 2 m.p./1 mieszkanie. 
4) założenie: 80% pow. zabudowy na mieszkania, 20% pow. zabudowy na usługi i 

inne. 
5) maksymalnie 8660 m2 zabudowy kubaturowej x 80% = 6930 m2 : 55 m2 (śr pow. 

mieszkania) = 126 mieszkań. 
6) 126 mieszkań x 3,5 osoby = 440 osób. 
7) 126 mieszkań x 2 m.p. = 252 m.p. 
8) 252 m.p. x 25 m2 na 1 m.p. = 6300 m2 pod miejsca parkingowe naziemne lub 

podziemne. 
9) założenie: 70% m.p. w garażu podziemnym = 174 m.p: 78 m.p. pozostaje na 

powierzchni. 
10) 78 m.p. na powierzchni x 25 m2 = 1950 m2 terenu na powierzchni pod miejsca 

parkingowe naziemne. 
4. Bilans: 

1) 1950 m2. (78 m.p. naziemnych) 
2) 5015 m2. (tereny czynne biologicznie) 
3) 7465 m2  (pow. zabudowy kubaturowej mieszkaniowej) 

5. Podsumowanie: przy ww założonych wskaźnikach powierzchnia zabudowy pod 
funkcję mieszkaniową w granicach terenu 2MW może nie przekroczyć faktycznie 
wskaźnika 0,52 (7465 m2 zamiast 8660 m2.). 
Powyższe szacunki są jednak dużym przybliżeniem możliwej chłonności terenu 2MW. 
Faktyczna liczba mieszkańców będzie również uzależniona od standardów 
realizowanej zabudowy - zwiększenie powierzchni przypadającej na lokal mieszkalny, 
zwiększenie powyżej minimalnej powierzchni terenów czynnych biologicznie oraz 
lokalizacja niezbędnych miejsc parkingowych spowodują automatycznie zmniejszenie 
potencjalnej liczby mieszkańców. Również lokalizacja obiektów usługowych może 
zmniejszyć powierzchnię przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową, a tym samym 
zmniejszyć liczbę potencjalnych mieszkańców. Powyższe szacunki nie odnoszą się 
również do okresu, w jakim może nastąpić zabudowa tych terenów. 

 
Mgr Lesław Witkowski 
(wsi Żerniki Wrocławskie: teren „B” 
dla obszaru położonego w rejonie 
ulicy Parkowej i Wrocławskiej,) 


