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§ 9

  Wyniki konsultacji nie są wiążące dla Rady Gminy Kwi-
dzyn.

§ 10

  Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej 
poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn www.bip.gminakwi-
dzyn.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy Kwidzyn.

§ 11

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Po-
morskiego. 

Przewodniczący Rady
Henryk Ordon

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 
2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 
2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 
i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr 209, 
poz. 1316, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, 
poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146 i Nr 127, poz. 857.
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UCHWAŁA Nr XLIII/427/10

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu 

z dnia 27 października 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w obrębie miasta Dzierzgoń – centrum: ul. Krzywa, Żurawia, Wojska Polskiego i Odrodzenia.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717, zm.: Dz. U. z 2004r. nr 6 poz. 
41, nr 141 poz. 1492, z 2005r. nr 113 poz. 954, nr 130 poz. 
1087, z 2006r. nr 45, poz. 319, nr 225, poz. 1635, z 2008r. nr 
123, poz. 803, nr 199, poz. 1227, nr 201, poz. 1237, nr 220, 
poz. 1413) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001r. 
nr 142 poz. 1591, z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, 
nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 
2003r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, 
poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759, z 2005r. nr 
172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006r. nr 17, poz. 128, 
nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, 
nr 173, poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 
1458) na wniosek Burmistrza Dzierzgonia:
Rada Miejska w Dzierzgoniu stwierdza zgodność miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego z 
ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dzierzgoń 
i uchwala:

§ 1

1. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Dzierzgoniu nr 
XIV/177/08 z dnia 17 KWIETNIA 2008r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego w obrębie miasta Dzierzgoń 
– centrum: ul. Krzywa, Żurawia, Wojska Polskiego i 
Odrodzenia, Uchwala się Miejscowy Plan Zagospoda-
rowania Przestrzennego – centrum: ul. Krzywa, Żurawia, 
Wojska Polskiego i Odrodzenia, obejmujący obszar 
o powierzchni ok. 12 ha, o granicach wyznaczonych 
zgodnie z załącznikiem do uchwały o przystąpieniu do 
sporządzania planu;

§ 2

  Uchwalony plan składa się:
1. Z ustaleń stanowiących treść niniejszej uchwały;
2. Z rysunku w skali 1:1000 – stanowiącego załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały;
3. Z rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu – stanowiące załącznik nr 2;

4. Z rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz o sposo-
bach ich fi nansowania – stanowiące załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały;

§ 3

  W celu jednoznacznego opisania ustaleń dla poszcze-
gólnych części obszaru o zróżnicowanym położeniu, 
przeznaczeniu, zasadach zagospodarowania wprowadza 
się podział na tereny urbanistyczne o następującym prze-
znaczeniu terenu:
1. Tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej:
1.1. MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej;
1.2. M – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej i jednorodzinnej;
1.3.M/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jako funkcji 

podstawowej z dopuszczeniem usług jako funkcji 
uzupełniającej;

2. Tereny zabudowy usługowej:
2.1. U – tereny usług;
2.2. UO – tereny usług oświaty, kultury, sportu i rekre-

acji, usług sakralnych, usług publicznych itp.;
2.3. US/UO/Ks – tereny publiczne: sport i rekreacja, 

oświata i kultura z dopuszczeniem miejsc parkin-
gowych;

3. Tereny zieleni i przestrzeniu publicznych:
3.1. ZC – tereny zieleni historycznego cmentarza;
3.2. ZP – tereny zieleni urządzonej – teren publiczny 

jako zieleń urządzona zieleń niska i wysoka, w tym 
parki, zieleńce, skwery;

3.3. KS/ZP – ciągi piesze wraz z zielenią urządzoną;
3.4. PP – tereny przestrzeni publicznej o przewadze 

powierzchni utwardzonej jako place i skwery;
4. Tereny wód śródlądowych i terenów zalewowych:

4.1.WS – tereny wód płynących – rzeka Dzierzgonka;
4.2. ZZ – obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią 

od rzeki Dzierzgonki;
5. Tereny dróg:
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Rozdział I
Przepisy ogólne – 

dotyczące całego terenu objętego planem

§ 4

1. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania;

2) Rozwiązania komunikacyjne oraz powiązania tere-
nów w układzie przestrzennym z istniejącymi dro-
gami publicznymi;

3) Rozwiązania komunikacyjne oraz powiązania tere-
nów w układzie przestrzennym z istniejącymi dro-
gami publicznymi;

4) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym: 
linie zabudowy i gabaryty budynków, wskaźniki 
intensywności zabudowy;

5) Zasady i warunki podziału terenów na działki budow-
lane;

6) Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazy 
zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska 
przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawid-
łowego gospodarowania zasobami przyrody;

7) Stawki procentowe, na podstawie, których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 
dnia 27 marca 2003r.;

2. Ustala się następującą interpretację użytych symboli i 
oznaczeń:
1) akcent urbanistyczny– charakterystyczny obiekt 

budowlany, wyróżniający się z otoczenia pewnymi 
elementami architektonicznymi lub konstrukcyjnymi, 
traktowany w terenie miejskim jako punkt orienta-
cyjny;

2) budynek główny– budynek o dominującej formie i 
funkcji;

3) budynek pomocniczy– budynek związany z obsługą 
funkcji podstawowej, Uzupełniającej lub pomiesz-
czenia techniczne oraz garaż na samochód osobowy. 
Należy zastosować ten sam rodzaj i jakość materia-
łów jak dla budynku głównego;

4) historycznie uwarunkowana forma zabudowy– for-
ma zabudowy ściśle nawiązująca poprzez gabaryty, 
kształt i proporcje do zabudowy o historycznym rodo-
wodzie występującej na obszarze objętym planem;

5) funkcja podstawowa– funkcja zajmująca co najMNiej 
60% łącznej powierzchni użytkowej wszystkich budyn-
ków znajdujących się na danej nieruchomości;

6) funkcja uzupełniająca– należy przez to rozumieć 
inne rodzaje przeznaczenia niż podstawowe, które 
uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podsta-
wowe. Łączna powierzchnia użytkowa budynków 
związana z przeznaczeniem uzupełniającym nie może 
przekraczać 40% powierzchni użytkowej wszystkich 
budynków na danej nieruchomości;

7) powierzchnia zabudowy– jest to wskaźnik wyrażający 
stosunek powierzchni zabudowy wszystkich budyn-
ków zlokalizowanych na działce, do powierzchni 
działki budowlanej;

8) powierzchnia utwardzona– trwałe utwardzenia tere-
nu w postaci placów, parkingów, dojazdów i ścieżek 
itp. przedstawionych w procentach w stosunku do 
powierzchni całej działki budowlanej;

9) kąt nachylenia dachu– kąt pochylenia płaszczyzny 
połaci względem płaszczyzny poziomej ostatniego 

stropu; dach spełniający wymóg w zakresie kąta 
nachylenia dachu musi przekrywać min. 75% po-
wierzchni rzutu poziomego najwyższej kondygnacji 
budynku; kąt nachylenia dachu nie odnosi się do 
elementów takich jak: lukarny, naczółki, zadaszenie 
wejść, ogrodów zimowych;

10) obowiązująca linia zabudowy– oznacza konieczność 
zlokalizowania minimum 70% frontu budynku w 
tej linii, z możliwością cofnięcia pozostałej części 
pierzei, przy czym nie dotyczy to takich elementów 
budynku jak: balkon, okap, wykusze;

11) nieprzekraczalna linia zabudowy– oznacza maksy-
malne lecz nie obowiązujące ustawienie budynku 
z możliwością wycofania budynku w głąb działki; 
nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy takich 
elementów budynku jak: balkon, okap, wykusze;

12) pierzeja – frontowa ściana zabudowy wzdłuż ulicy 
lub placu;

13) przestrzeń publiczna– teren wyznaczony ustalenia-
mi planu, przewidziany do realizacji celów publicz-
nych, ogólnodostępny;

14) rehabilitacja– zespół działań zmierzających do 
przywrócenia lub nadania istniejącej zabudowie 
cech i funkcji charakterystycznych dla pozytywnych 
przykładów zabudowy znajdującej się w jej bezpo-
średnim sąsiedztwie;

15) rewaloryzacja– zespół działań zmierzających do 
przywrócenia istniejącej zabudowie cech i funkcji 
charakterystycznych dla badanego budynku lub 
zespołu w oparciu o badania historyczne 1);

16) rewitalizacja – zespół kompleksowych działań zmie-
rzających do przywrócenia życia danego terenu, 
w tym również poprzez nadanie nowych funkcji i 
kompleksowe przekształcenie zabudowy i zagospo-
darowania terenu, w nawiązaniu do historycznych 
uwarunkowań zabudowy;

17) teren urbanistyczny– wydzielony liniami rozgrani-
czającymi teren o czytelnej funkcji podstawowej dla 
którego ustalono szczegółowe zasady zagospoda-
rowania terenu, oznaczony odrębną dla każdego 
terenu numeracją;

18) wysokość zabudowy– zgodnie z obowiązującymi 
przepisami – nie dotyczy masztów i urządzeń tele-
komunikacji;

19) zabudowa zwarta– układ budynków, w których każdy 
przynajmniej z jednej strony przylega na granicy do 
budynku położonego na sąsiedniej działce;

3. Następujące oznaczenia grafi czne na rysunku planu, 
tzn. na załączniku 1, są obowiązujące:
1) granice obszaru opracowania planu;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

i różnych zasadach zagospodarowania;
3) oznaczenia przeznaczenia terenów urbanistycz-

nych;
4) zasady kształtowania zabudowy;
5) linie zabudowy;
6) ochrona wartości przyrodniczych;
7) ochrona wartości kulturowych;

§ 5

  Ustala się następujące zasady zagospodarowania na 
całym obszarze objętym planem:
1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) Zasady podziału działek i scalania gruntów:
a) w granicach opracowania nie wyznacza się tere-

nów wymagających procedury scalenia i podzia-
łu;

b) dopuszcza się w granicach opracowania wydzielenie 
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mniejszej działki niż przewiduje uchwała, na poprawę 
warunków mieszkaniowych, do potrzeb przeprowa-
dzenia infrastruktury lub na poszerzenie drogi, zgodnie 
z przepisami szczególnymi;

2) Obszary przeznaczone do rewaloryzacji i rehabilita-
cji:
a) na obszarze planu znajduje się zabudowa o wyso-

kich walorach kulturowych (w tym obiekty objęte 
ochroną konserwatorską) – zgodnie z oznacze-
niem w załączniku grafi cznym – do zachowania 
i rewaloryzacji na warunkach określonych przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dla 
tych obszarów wyznacza się następujące kierunki 
działań w oparciu o pozwolenia właściwego Kon-
serwatora Zabytków:
 – rekompozycja i rewaloryzacja obiektów hi-

storycznych na warunkach ustalonych przez 
właściwego konserwatora zabytków;

 – likwidacja obiektów nielegalnych, zużytych 
technicznie o niskim standardzie;

 – ujednolicenie form ogrodzeń i wjazdów bram-
nych;

 – uzupełnienie pierzei historycznej zabudowy;
 – uporządkowanie podwórek wraz z rozwiązaniem 

nawierzchni i zieleni;
b) na obszarze planu znajduje się zabudowa o ni-

skich i przeciętnych walorach architektonicznych 
(obszary oznaczone na załączniku grafi cznym nr 1 
do uchwały) dla których wskazane są następujące 
działania rehabilitacyjne:
 – rekompozycja i rewaloryzacja obiektów hi-

storycznych na warunkach ustalonych przez 
właściwego konserwatora zabytków;

 – nadbudowa dachów stromych nad budynkami 
o dachach płaskich;

 – remont elewacji w istniejących budynkach w 
kierunku dostosowania do historycznej zabu-
dowy (artykulacja pionowa);

 – likwidacja obiektów substandarowych i niele-
galnych;

 – ujednolicenie form ogrodzeń i wjazdów bram-
nych;

 – domknięcie pierzei historycznej zabudowy 
poprzez wysokie ogrodzenia i formowaną 
zieleń;

 – uporządkowanie podwórek wraz z rozwiązaniem 
nawierzchni i zieleni;

 – ujednolicenia form ogrodzeń i terenów nad-
rzecznych;

c) na obszarze planu zakazuje się stosowania sidingu 
na elewacjach;

d) nie dopuszcza się wprowadzania na pokrycia 
dachów innej kolorystyki niż w odcieniach czer-
wieni zbliżonej do koloru dachówki ceramicznej, 
zalecany materiał – dachówka ceramiczna;

e) w projektowaniu zabudowy, należy stosować za-
sadę tzw. „dobrego sąsiedztwa” nawiązując bryłą 
i formą oraz materiałami do obiektów o wysokich 
walorach architektonicznych uwarunkowanych 
historycznie;

3) Zasady dotyczące wymagań kształtowania przestrze-
ni publicznych:
a) dopuszcza się lokalizację na słupkach w pasach 

drogowych kierunkowskazów informacyjnych 
i informatorów dotyczących rozmieszczenia w 
obszarze planu ważnych obiektów, po uprzednim 
uzyskaniu zgody zarządcy drogi;

b) reklamy: zakaz stosowania reklam wolnostoją-
cych; dopuszcza się reklamy naścienne i szyldy 
po uzgodnieniu z właściwym Konserwatorem 
Zabytków;

c) na obszarze planu wyznaczono tereny określone 
jako przestrzenie publiczne do których zaliczono: 
drogi, ciągi piesze i rowerowe, zieleń urządzoną, 
place i skwery, parkingi publiczne, dla których 
określono zasady urządzania zawarte w zapisach 
szczegółowych poszczególnych terenów urbani-
stycznych;

d) ogrodzenia:
 – nie dopuszcza się stosowania ogrodzeń od 

strony ulicy w zabudowie zwartej – pierzejo-
wej. Możliwe jest zagospodarowanie terenu w 
postaci przedogórdków ograniczonych niskim, 
formowanym żywopłotem lub niskich płotków 
z drewna lub elementów kutych;

 – pozostałe ogrodzenia: należy ujednolicić co 
do wysokości i użycia materiału: preferowane 
ogrodzenia o wysokości 1,0 – 1,5 m, dopusz-
czalne materiały tradycyjne tj. drewno, cegła, 
kamień, elementy kute, ewentualnie siatka 
podsadzona żywopłotem, chyba że zapisy 
szczegółowe stanowią inaczej;

 – zakaz stosowania w ogrodzeniach prefabryko-
wanych elementów betonowych;

e) dopuszcza się lokalizację śmietników jako obiek-
tów wolnostojących w postaci zadaszonej wiaty, 
nakrytej dwuspadowym dachem z materiałów 
typu drewno, kamień, cegła, estetycznie i wizu-
alnie dopasowanych do form architektonicznych 
danego obszaru;

f) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych;
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) Wzdłuż brzegów rzeki Dzierzgoń należy zachować 
pas techniczny swobodnego dostępu do rzeki – za-
kaz grodzenia nieruchomości w odległości 3,0 m od 
skarp;

2) Na obszarze opracowania znajduje się obszar 
bezpośredniego zagrożenia powodzią, dla którego 
obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu prze-
strzennym wynikające z art. 40 i 82 Ustawy Prawo 
wodne, m. in.:
a) nie dopuszcza się wprowadzania zabudowy trwale 

lub tymczasowo związanej z gruntem wymagają-
cych pozwolenia na budowę;

b) zakaz trwałego grodzenia terenów od strony rzeki 
oraz zastosowania innych form i umocnień po-
wodujących zmianę przepływu wody zalewowej, 
nawożenia gruntu itp. za wyjątkiem inwestycji 
wykonanych przed wejściem w życie planu miej-
scowego;

3) Fragment obszaru planu zlokalizowany wzdłuż rzeki 
Dzierzgoń jest położony na terenie korytarza ekolo-
gicznego (granice tego obszaru wyznaczono na za-
łączniku grafi cznym nr 2 do Prognozy oddziaływania 
MPZP na środowisko przyrodnicze);
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4) Teren objęty opracowaniem graniczy od zachodu z 
drogą wojewódzką nr 515 i mogą występować na 
nim przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. 
Obiekty budowlane znajdujące się w bezpośrednim 
sąsiedztwie drogi wojewódzkiej powinny spełniać 
wymagania dotyczące ochrony przed hałasem i 
drganiami;

5) Wszystkie uciążliwości związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą muszą zawierać się w 
granicach własności nieruchomości;

6) Należy zachować istniejące zadrzewienia oraz tereny 
podmokłe;

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury:
1) Cały teren objęty opracowaniem planu miejscowego 

leży w strefi e ochrony konserwatorskiej zabytkowego 
układu urbanistycznego (przebieg granic zgodnie z 
załącznikiem grafi cznym nr 1 do uchwały):
a) obowiązuje częściowa ochrona konserwatorska, 

dotycząca obiektów i ich otoczenia powstałych 
przed 1945 rokiem, a nie wpisanych do rejestru 
zabytków – na obszarze planu zaznaczonych jako 
obiekty o wysokich wartościach kulturowych dla 
których ustala się nastepujące zasady ochrony:
 – ochronie podlega kształt i rodzaj pokrycia da-

chów, jak również historyczna bryła budynku;
 – ochronie podlega podział i wykończenie ele-

wacji (w tym stolarki otworowej jako jednego 
z elementów wykończenia);

 – wszelkie inwestycje budowlane, które mogłyby 
prowadzić do zmiany wyglądu obiektów histo-
rycznych lub naruszyć ich ekspozycję wymaga-
ją uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków;

b) dla nowej zabudowy obowiązuje zasada dosto-
sowania do historycznej linii zabudowy oraz do 
sąsiadujących obiektów historycznych podwzglę-
dem gabarytów, wysokości, kształtu oraz pokrycia 
dachów;

c) w przypadku nowej zabudowy obowiązuje zasada 
ochrony ekspozycji historycznej zabudowy i po-
szczególnych budynków historycznych;

2) Na obszarze objętym granicami planu znajdują się 
budynki wpisane do rejestru zabytków Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków – zaznaczone na 
załączniku grafi cznym nr 1 do uchwały i opisane w 
tabeli nr 1:

Tabela 1. Obiekty wpisane do rejestru zabytków Woje-
wództwa Pomorskiego znajdujące się na terenie planu.

Lp

Nr rejestru 

woj.

pomorskiego 

Organ

wpisuj cy do 

rejestru 

zabytków

Data

wpisu do 

rejestru 

zabytków

Obiekt Adres Uwagi 

1 67

Wojewódzki 
Konserwator

Zabytków
w Gda sku

19-12-1956 

zespó  klasztoru / 
ko ció  p.w. w.
Ducha , klasztor, 
mur klasztorny 

z bram /-ob. ko ció
greckokatolicki p.w. 
Zes ania Ducha w.

ul. Krzywa, 
Dzierzgo ,

pow.
sztumski 

dawny rejestr 
zabytków

woj.gda skiego -
nr 50 

2 1248 

Wojewódzki 
Konserwator

Zabytków
w Elbl gu

17-8-1988 cmentarz lutera ski

ul. Wojska 
Polskiego, 
Dzierzgo ,

pow.
sztumski 

dawny rejestr 
zabytków

woj.elbl skiego - 
nr 99/88 

a) dla obiektów opisanych w tabeli nr 1 obowiązuje 
pełna ochrona obiektów:
 – dla budynków i budowli ochronie podlega 

kształt i rodzaj pokrycia dachów, artykulacja i 
wykończenie elewacji (w tym stolarki okiennej 
z elementami wykończenia);

 – w obiektach wpisanych do rejestru zabytków 
ochronie konserwatorskiej podlega również 
historyczne wykończenie wnętrz;

 – dla budynków wpisanych do rejestru oraz ich 
otoczenia, zakresy prac budowlanych, remon-
towych, porządkowych, ewentualnej wycinki 
drzew, winny być bezwzględnie uzgadniane z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz 
prowadzone zgodnie z uzyskanym pozwole-
niem;

 – dla historycznego cmentarza luterańskiego 
zasady i wytyczne ochrony ustala Wojewódzki 
Konserwator Zabytków;

3) Na całym obszarze objętym opracowaniem planu 
miejscowego obowiązuje strefa obserwacji arche-
ologicznej – przebieg granic zgodnie z granicami 
strefy ochrony konserwatorskiej gdzie obowiązuje 

konieczność uzgadniania wszelkich działań inwesty-
cyjnych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
w porozumieniu z Muzeum Archeologicznym;

4. Zasady obsługi infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę:

a) adaptuje się istniejącą sieć na potrzeby funkcji 
przewidywanych w planie;

b) nowe sieci wodociągowe i podłączenia należy wy-
konać na warunkach określonych przez zarządcę 
sieci; wskazane jest lokalizowanie ich w liniach 
rozgraniczających dróg publicznych;

c) w razie potrzeby dopuszcza się lokalizację in-
frastruktury wodociągowej poza liniami rozgra-
niczającymi dróg, za zgodą właściciela gruntu; 
dopuszcza się wydzielenie działki pod infrastruk-
turę o powierzchni mniejszej niż dopuszczalna 
powierzchnia działki budowlanej;

2) Zaopatrzenie w energię elektryczną:
a) adaptuje się istniejącą sieć na potrzeby funkcji 

przewidywanych w planie;
b) nie dopuszcza się lokalizacji nowych sieci napo-

wietrznych;
c) nowe sieci energetyczne i podłączenia należy 

wykonać w postaci kabla podziemnego, na warun-
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kach określonych przez zarządcę sieci; wskazane 
jest lokalizowanie ich w liniach rozgraniczających 
dróg gminnych;

3) Gromadzenie i wywóz odpadów:
a) odpady bytowe winny być po segregacji groma-

dzone w ramach własności nieruchomości lub 
w miejscach ustalonych przez specjalistyczne 
przedsiębiorstwo oraz okresowo wywożone przez 
to przedsiębiorstwo;

4) Odprowadzenie ścieków:
a) adaptuje się istniejącą sieć na potrzeby funkcji 

przewidywanych w planie;
b) warunki podłączenia do sieci określa zarządca 

sieci;
c) wody opadowe z dróg, parkingów i placów nawro-

towych powinny być zagospodarowane zgodnie 
z przepisami szczególnymi i odprowadzane do-
celowo do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej 
w liniach rozgraniczającej dróg publicznych i 
wewnętrznych lub terenach publicznych;

d) wody opadowe z dachów i powierzchni biolo-
gicznie czynnych na terenach prywatnych należy 
zagospodarować w granicach własności działki, 
dopuszcza się odprowadzenie do kanalizacji desz-
czowej;

5) Zaopatrzenie w gaz:
a) na terenie Starego Miasta w Dzierzgoniu zlokali-

zowana jest sieć gazowa;
b) adaptuje się istniejącą sieć na potrzeby funkcji 

przewidywanych w planie;
c) warunki podłączenia do sieci określa zarządca 

sieci, wskazane lokalizowanie jest ich w liniach 
rozgraniczających dróg publicznych i wewnętrz-
nych lub terenach publicznych;

6) Zaopatrzenie w ciepło:
a) na terenie Starego Miasta w Dzierzgoniu zlokali-

zowana jest sieć zbiorcza zaopatrzenia w ciepło z 
kotłowni miejskiej;

b) adaptuje się istniejącą sieć na potrzeby funkcji 
przewidywanych w planie;

c) wskazane jest podłączenie wszystkich obiektów do 
zbiorczej sieci ciepłowniczej, warunki podłączenia 
do sieci określa zarządca sieci;

d) wskazane jest lokalizowanie ich w liniach rozgra-
niczających dróg publicznych i wewnętrznych lub 
terenach publicznych;

e) dopuszcza się indywidualne zaopatrzenie w ciepło 
w oparciu o paliwa niskoemisyjne;

7) Zaopatrzenie w inne media:
a) adaptuje się istniejącą sieć telekomunikacyjną na 

potrzeby planu i dopuszcza się jej rozbudowę w 
postaci kabla podziemnego na warunkach okre-

ślonych przez zarządcę sieci;
b) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istnieją-

cych linii napowietrznych oraz ich wymianę na 
sieć kablową;

c) adaptuje się sieć telewizji kablowej i dopuszcza się 
jej rozbudowę na warunkach określonych przez 
zarządzającego siecią;

d) na obszarze planu dopuszcza się lokalizację 
inwestycji celu publicznego z zakresu łączności 
publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych, 
w tym w szczególności stacje bazowe telefonii 
komórkowej, lecz ze względu na obszar objęty 
ochroną konserwatorską należy lokalizację uzgod-
nić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

5. Rozwiązania komunikacyjne:
1) Układ komunikacyjny:

a) nadrzędny układ komunikacyjny stanowi: droga 
wojewódzka nr 515 (poza granicami planu);

b) cały teren obsługiwany jest przez drogi powiato-
we i gminne (istniejące). Nie planuje się nowych 
podłączeń do drogi wojewódzkiej;

c) układ podstawowy stanowią drogi powiatowe 
i gminne; budowa nowych zjazdów, Urządzeń 
infrastruktury, nawierzchni itp. na warunkach 
ustalonych przez zarządcę drogi;

d) stan prawny dróg wewnętrznych i ciągów pie-
szo-jezdnych, wydzielanych na terenie planu, 
powinien zapewniać możliwość obsługi komuni-
kacyjnej wszystkich terenów do nich przyległych; 
w momencie sprzedaży wydzielonych działek w 
akcie notarialnym należy zabezpieczyć możliwość 
korzystania z drogi jak i możliwość nieodpłatnego 
przeprowadzenia infrastruktury;

e) w liniach rozgraniczających ulic należy przewidzieć 
lokalizację hydrantów przeciwpożarowych;

f) adaptuje się istniejące drogi wewnętrzne jako 
dojazdy do działek w granicach terenu wyznaczo-
nego liniami rozgraniczającymi;

g) na obszarze Starego Miasta w Dzierzgoniu prze-
widuje się parkingi publiczne na terenach obsługi 
komunikacji, przestrzeni publicznych, zieleni urzą-
dzonej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
Parkingi te będą również służyły zabezpieczeniu 
potrzeb parkingowych mieszkańców i użytkowni-
ków nieruchomości;

Rozdział II

§ 6

  Przepisy szczegółowe dotyczące terenów i obszarów o 
różnym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania;
1. Tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkanio-
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wej:
Rozdział III

Przepisy końcowe

§ 7

  Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opła-
ty, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:
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§ 8

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierz-
gonia;

§ 9

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

Przedowniczący Rady
Tadeusz Procyk
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIII/427/10
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu 
z dnia 27 października 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIII/427/10
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu 
z dnia 27 października 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu w spra-

wie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie miasta Dzierzgoń – centrum: 

ul. Krzywa, Żurawia , Wojska Polskiego i Odrodzenia

  Udokumentowano, że w czasie wyłożenia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
obrębie miasta Dzierzgoń – centrum: ul. Krzywa, Żurawia, 
Wojska Polskiego i Odrodzenia do publicznego wglądu 
oraz w terminie obligatoryjnym na wniesienie uwag, 
tj. w okresie 14 dni od ostatniego dnia wyłożenia projektu 
planu do publicznego wglądu, do Urzędu Miejskiego w 
Dzierzgoniu nie wpłynęły wnioski, które można było za-
kwalifi kować jako uwagi do w/w projektu planu;

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIII/427/10
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu 
z dnia 27 października 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z 

zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy, oraz zasadach ich fi nansowania w spra-

wie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie miasta Dzierzgoń – centrum: 

ul. Krzywa, Żurawia , Wojska Polskiego i Odrodzenia 

Rada Miejska w Dzierzgoniu, po zapoznaniu się z prognozą 
skutków ekonomicznych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta 
Dzierzgoń – centrum: ul. Krzywa, Żurawia, Wojska Pol-
skiego i Odrodzenia, na wniosek Burmistrza Dzierzgonia 
rozstrzyga, co następuje:

a) na obszarze opracowanego planu istnieją drogi 
publiczne gminne istniejące i urządzone oraz istnieje 
uzbrojenie terenu dla tego obszaru;

b) gmina poniesie skutki ekonomiczne ew. poszerzenia 
dróg i ich modernizacji oraz urządzenia przestrzeni 
publicznych i zielonych dla tego obszaru;

3337 

UCHWAŁA Nr XLIII/430/10

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu 

z dnia 27 października 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 303, 306, 307, 308, 311 

obr. Morany oraz 62 obr. Ankamaty gmina Dzierzgoń.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717, zm: Dz. U. z 2004r. nr 6 poz. 
41, nr 141 poz. 1492, z 2005r. nr 113 poz. 954, nr 130 poz. 
1087, z 2006r. nr 45, poz. 319, nr 225, poz. 1635, z 2008r. nr 
123, poz. 803, nr 199, poz. 1227, nr 201, poz. 1237, nr 220, 
poz. 1413) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001r. 
nr 142 poz. 1591, z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, 
nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 
2003r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, 
poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759, z 2005r. nr 
172, poz. 1441, nr 175, poz1457, z 2006r. nr 17, poz. 128, 
nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, 
nr 173, poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 
1458) na wniosek Burmistrza Dzierzgonia:
Rada Miejska w Dzierzgoniu stwierdza zgodność miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego z 
ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy i miasta Dzierzgoń 
i uchwala:

§ 1

1. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Dzierzgoniu nr 
XXVI/281/09 z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego w obrębie geodezyjnym 
Ankamaty i w obrębie geodezyjnym Morany gmina 
Dzierzgoń, Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodaro-
wania Przestrzennego dla działek nr 303, 306, 307, 308, 
311 obr. Morany oraz 62 obr. Ankamaty gmina Dzierz-
goń, obejmujący obszar łączny o powierzchni ok. 9 ha, 

o granicach wyznaczonych zgodnie z załącznikami do 
uchwały do uchwały o przystąpieniu do sporządzania 
planu;

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
składa się z:
1) Części tekstowej – ustaleń planu;
2) Części grafi cznej:

a) rysunku planu w skali 1:2000 dla działki nr 62 
obr. Ankamaty gmina Dzierzgoń, który stanowi 
załącznik grafi czny nr 1;

b) rysunku planu w skali 1:2000 dla działek nr 303, 
306, 307, 308, 311 obr. Morany, gmina Dzierzgoń, 
który stanowi załącznik grafi czny nr 2;

c) z rozstrzygnięcia dotyczącego złożonych uwag 
– załącznik nr 3;

d) z rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz o sposobach ich fi nansowania – stanowią-
cych załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na nastę-
pujące tereny:
1) 1.1. Ws, Zn/PG – tereny o przeznaczeniu tymczaso-

wym – wydobycie kopalin naturalnych, o przezna-
czeniu docelowym – tereny wód powierzchniowych 
i terenów zieleni naturalnej;

2) 2.1. Ws, Zn/PG – tereny o przeznaczeniu tymczaso-
wym – wydobycie kopalin naturalnych, o przezna-
czeniu docelowym – tereny wód powierzchniowych 
i terenów zieleni naturalnej;


