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UCHWAŁA Nr XXVIII/293/09 

Rady Miasta Działdowo 

z dnia 28 wrze �nia 2009 r. 

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Działdowo. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 
175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 
180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 223, poz. 1458 Nr 52, poz. 
420) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 
2003 r. Nr 80, poz. 717: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 
2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635: z 2007 r. Nr 
127, poz. 880: z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237, Nr 220, poz. 1413), po stwierdzeniu zgodno�ci ze 
zmian� studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo, 
uchwalon� przez Rad� Miasta Działdowo uchwał� Nr 
IX/93/07 z dnia 13 wrze�nia 2007 r., Rada Miasta 
Działdowo uchwala zmian� miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo. 
 

DZIAŁ I 
PRZEPISY OGÓLNE 

 
§ 1. 1. Po zapoznaniu si� z prognoz� oddziaływania 

na �rodowisko oraz prognoz� skutków finansowych 
uchwalenia planu, uchwala si� miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego obejmuj�cy tereny 
okre�lone w uchwale Nr XV/176/08 Rady Miasta 
Działdowo z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie 
przyst�pienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo. 

 
2. Granice zmiany planu oznaczone s� na 

zał�cznikach jak w § 2 ust. 1 pkt 1. 
 

§ 2. 1. Integralne cz��ci uchwały stanowi�: 
 
  1) zał�czniki Nr 1/1 do 1/16 - które stanowi� nast�puj�ce 

rysunki zmiany planu: 
1/1 -  cz��� działki nr 1990/2 oraz działki 1992/2, 

1994, 1995 - skala 1:2000, 
1/2 -  działka nr 1029 - skala 1:2000, 
1/3 -  cz��� działki nr 846 - skala 1:2000, 
1/4 - cz��ci działek nr 1558/11, 1558/12, 1558/13, 

845, 846, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 
1791, 1792, 1793, 1794, 1796, 1805 - skala 
1:2000, 

1/5 -  cz��� działki nr 2169/12 - skala 1:1000, 
1/6 -  cz��� działki 146/16 - skala 1:1000, 
1/7 - działki nr 166, 167/2, 165/1, 165/3, 165/4, 164/4, 

164/5 oraz działki nr 861, 862/2, cz��ci działek 
848/4, 848/9, 848/12, 857, 858, 859, 860, 925/9, 
925/10, 925/39, 1333/18, 864/2, 878 - skala 
1:1000, 

1/8 -  działki nr 1816/2,1817/1, 1817/2, 1817/3, cz��� 
działki 1827 - skala 1:1000, 

1/9 -  cz��� działki nr 2929/2 - skala 1:1000, 
1/10 - działki nr 257/6, 285, 269, 3879 - skala 1:1000, 
1/11 - działka nr 2188/6 - skala 1:1000, 
1/12 - działka nr 973/2 - skala 1:1000, 
1/13 - działka nr 195 - skala 1:1000, 
1/14 - działka nr 1334/4 - skala 1:1000, 
1/15 - działka nr 3834 - skala 1:1000, 
1/16 - działki nr 2009/15, 2009/16 - skala 1:1000, 

 
  2) zał�cznik Nr 2 - rozstrzygni�cie Rady Miasta w 

sprawie rozpatrzenia uwag do zmiany planu, 
 
  3) zał�cznik Nr 3 - rozstrzygni�cie Rady Miasta w 

sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, nale��cych do zada� 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, w 
stosunku do terenów obj�tych zmian� miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Działdowo. 

 
2. Zakres obowi�zywania tre�ci rysunków zmiany jak 

w ust. 1, okre�la niniejsza uchwała. 
 
§ 3. 1. Celem ustale� planu jest: 

 
  1) stworzenie ram prawnych dla harmonijnego 

wkomponowania nowych funkcji w obowi�zuj�cy 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta z uwzgl�dnieniem ich specyfiki i zasad rozwoju 
zrównowa�onego, 

 
  2) ograniczenie konfliktów pomi�dzy ró�nymi funkcjami 

zagospodarowania przestrzennego, 
 
  3) ochrona �rodowiska kulturowego i przyrodniczego, 
 
  4) zapewnienie dalszego harmonijnego rozwoju miasta 

Działdowo. 
 

§ 4. 1. Przedmiotem ustale� niniejszego planu s�: 
 
  1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj�ce 

tereny o ró�nym przeznaczeniu lub ró�nych zasadach 
zagospodarowania, 

 
  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 
 
  3) zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego, 
 
  4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, 
 
  5) wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych, 
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  6) parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wska�niki intensywno�ci 
zabudowy, 

 
  7) granice i sposoby zagospodarowania terenów oraz 

obiektów podlegaj�cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odr�bnych przepisów, 

 
  8) szczegółowe zasady podziału nieruchomo�ci, 
 
  9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy, 

 
  10) zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej, 
 
  11) stawki procentowe, na podstawie których ustala si� 

opłat� od wzrostu warto�ci gruntów. 
 

§ 5. Ilekro� w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 
 
  1) planie - nale�y przez to rozumie� ustalenia obj�te 

niniejsz� uchwał�, 
 
  2) obszarze planu - nale�y przez to rozumie� tereny w 

granicach okre�lonych w § 1 ust. 1 i 2, 
 
  3) rysunku - nale�y przez to rozumie� zał�czniki Nr 1/1 - 

1/16 jak w § 2 ust. 1 pkt 1, 
 
  4) „Studium” - nale�y przez to rozumie� Studium 

uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Działdowo - uchwała Nr 
IX/93/07 z 13.09.2007 r., 

 
  5) symbolu - nale�y przez to rozumie� oznaczenie 

literowe lub literowe i liczbowe na rysunku planu, 
- oznaczenie literowe - okre�la przeznaczenie 

terenów, 
- oznaczenie literowe z liczb� - oznacza ró�ne 

warunki zagospodarowania, 
- oznaczenie literowo-liczbowe po uko�niku - symbol 

funkcji przyj�tej w obowi�zuj�cym planie miasta, 
 
  6) Burmistrzu - nale�y przez to rozumie� Burmistrza 

Miasta Działdowo, 
 
  7) podziale wtórnym działek - nale�y przez to rozumie� 

wszelkie nowe podziały geodezyjne w stosunku do 
ustalonych granic nieruchomo�ci z okresu realizacji jej 
pierwszej zabudowy, 

 
  8) dachu wysokim - nale�y przez to rozumie� dach o 

pochyleniu połaci 30º - 50º, 
 
  9) wska�niku intensywno�ci zabudowy - nale�y przez to 

rozumie� stosunek powierzchni wszystkich 
kondygnacji nadziemnych budynków do powierzchni 
działki, 

 
  10) maksimum zabudowy powierzchni działki - nale�y 

przez to rozumie� maksymalny dopuszczalny 
procent powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki, 

 
  11) wielko�ci powierzchni biologicznie czynnej - nale�y 

przez to rozumie� minimalny procent powierzchni 

działki b�d�cej gruntem rodzimy pokrytym 
ro�linno�ci� oraz wod� powierzchniow� na działce 
budowlanej, a tak�e 50 % sumy nawierzchni tarasów 
i stropodachów, urz�dzonych jako stałe trawniki lub 
kwietniki na podło�u zapewniaj�cym ich naturaln� 
wegetacj�, o powierzchni nie mniejszej ni� 10 m², 

 
  12) obiekcie dysharmonizuj�cym krajobraz - nale�y 

przez to rozumie� obiekt niezgodny z zasadami 
kształtowania architektury okre�lonymi w planie, 
obiekt prowizoryczny lub obiekt wykonany z 
nieuszlachetnionych materiałów odpadowych o 
bardzo niskich walorach estetycznych, 

 
  13) modernizacja - nale�y przez to rozumie� zmiany 

obiektu budowlanego w formie przebudowy, 
rozbudowy oraz remontu na rzecz jego 
unowocze�nienia i dostosowania do warunków 
okre�lonych niniejsz� uchwał�, 

 
  14) rewitalizacji - nale�y przez to rozumie� 

podejmowanie w oparciu o opracowany 
kompleksowy program działa� na rzecz 
przywrócenia zaniedbanym fragmentom miasta 
�ywotno�ci i stworzenie warunków dla ich 
aktywizacji. Program obejmuje strefy działa� 
organizacyjnych, ekonomicznych, społecznych i 
technicznych i podlega akceptacji przez Rad� 
Miasta. Elementem składowym przygotowania 
rewitalizacji terenu jest koncepcja urbanistyczno-
architektoniczna jako opracowanie przedprojektowe, 
w ramach którego uwzgl�dnia si� m.in. zasady 
rewaloryzacji zabudowy historycznej oraz zasady 
obowi�zuj�ce w strefie konserwatorskiej, 

 
  15) kondygnacjach - nale�y przez to rozumie� 

kondygnacje nadziemne, ł�cznie z poddaszem 
u�ytkowym, 

 
  16) usługach nieuci��liwych - nale�y przez to rozumie� 

usługi, które nie stanowi� zagro�enia dla funkcji 
mieszkaniowej pod wzgl�dem sanitarnym i 
po�arowym oraz obci��enia ruchem 
samochodowym. 

 
DZIAŁ II 

USTALENIA DLA CAŁEGO OBSZARU PLANU 
ROZDZIAŁ 1 

W ZAKRESIE URBANISTYKI  
 

§ 6. 1. Ustala si� nast�puj�ce podstawowe funkcje dla 
poszczególnych obszarów: 
 
  1) zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-usługowa, 

usługowa - zał. nr 1/1, 1/5, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 
 
  2) tereny sportowe i rekreacyjne - zał. nr 1/2, 1/16, 
 
  3) tereny komunikacyjne w tym główna trasa rowerowa - 

zał. Nr 1/3, 1/4, 
 
  4) zabudowa mieszkaniowa z działalno�ci� 

gospodarcz�,- zał. Nr 1/6, 
 
  5) usługi o�wiaty z terenami sportowymi - zał. 1/11, 1/12, 

1/13, 1/14, 
 
  6) ziele� z czasowym dopuszczeniem lokalizacji gara�y - 

zał. nr 1/15. 
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§ 7. 1. Zagospodarowanie terenów nast�puje zgodnie 
z ich przeznaczeniem w poszczególnych terenach przy 
spełnieniu warunków podanych w dziale III, z 
uwzgl�dnieniem ustale� działu II oraz wszystkich 
aktualnie obowi�zuj�cych przepisów szczególnych w tym 
przepisów Prawa Budowlanego. 
 

2. Z poszczególnymi terenami jak w ust. 1 zwi�zane s� 
tereny komunikacji i infrastruktury technicznej, dla których 
uwarunkowania okre�laj� rozdziały 4 i 5 niniejszego działu. 

 
3. Zagospodarowanie jak w ust. 1 obejmuje wszystkie 

elementy towarzysz�ce jak doj�cia, wjazdy, miejsca 
postojowe, place, ziele�, przył�cza i urz�dzenia 
infrastruktury itp. 

 
4. W obr�bie wydzielonego granicami terenu 

dopuszcza si� jedynie funkcje okre�lone dla niego w 
dziale III. 

 
5. Funkcje nie podane dla poszczególnych terenów s� 

funkcjami wykluczonymi. 
 
6. Ustalenia działu III obowi�zuj� dla wszystkich 

obiektów nowych oraz dla obiektów istniej�cych 
przebudowywanych lub rozbudowywanych. 

 
7. Plan nie ustala terenów wymagaj�cych scalenia 

gruntów. 
 
8. Zasady ustalania linii zabudowy oraz zasady 

kształtowania zabudowy okre�laj� poszczególne 
paragrafy działu III oraz zał�czniki graficzne. 

 
9. Tereny u�ytkowane s� wg stanu dotychczasowego, 

do czasu realizacji funkcji okre�lonych niniejszym planem. 
 

§ 8. 1. Ustala si� zakaz lokalizowania na obszarze 
obj�tym planem, nowych przedsi�wzi�� mog�cych 
zawsze znacz�co oddziaływa� na �rodowisko oraz 
przedsi�wzi�� mog�cych potencjalnie znacz�co 
oddziaływa� na �rodowisko w rozumieniu przepisów o 
ochronie �rodowiska, z wył�czeniem przedsi�wzi�� 
drogowych i infrastrukturalnych oraz przedsi�wzi�� na 
terenie US/T-9. 

 
2. Ustalenia ust. 1 dotycz� tak�e adaptacji istniej�cych 

terenów i obiektów na nowe funkcje. 
 

§ 9. 1. Ustala si� obowi�zuj�c� zasad�, �e 
uci��liwo�ci wynikaj�ce z u�ytkowania terenów lub 
budynków, nie mog� przenika� granic własno�ci lub 
u�ytkowania. 

 
2. Ustalenia ust. 1 nie dotycz� ulic dla których 

obowi�zuj� zasady jak w ust. 4. 
 
3. Sposób u�ytkowania obiektów i terenów, które nie 

spełniaj� ustale� ust. 1 z uwzgl�dnieniem ust. 2, podlega 
zmianie w przypadku stwierdzenia przez wła�ciwy organ 
inspekcji sanitarnej lub ochrony �rodowiska przekroczenia 
obowi�zuj�cych norm. 

 
4. W przypadku realizacji budynków przy ulicach, w 

obr�bie których istnieje lub mo�e zaistnie� du�e nat��enie 
hałasu - inwestor nowej zabudowy zapewnia we własnym 
zakresie wykonanie stosownych zabezpiecze�, poprzez 
zwi�kszenie d�wi�kochłonno�ci �cian i okien. 

 
 

5. Ustalenia ust. 4 dotycz� tak�e nast�pców prawnych. 
 
6. Obowi�zek wykonania zabezpiecze� akustycznych 

przy budowie nowych ulic o zakładanym 
ponadnormatywnym nat��eniu hałasu - w stosunku do 
zabudowy istniej�cej w momencie uprawomocnienia 
niniejszego planu, ci��y odpowiednio na zarz�dcy drogi. 
 

§ 10. 1. Tereny o okre�lonym przeznaczeniu, zawarte 
s� pomi�dzy liniami rozgraniczaj�cymi, których przebiegi 
przedstawione s� na rysunku i stanowi� obowi�zuj�ce 
zasady podziału funkcji. 

 
2. Linie rozgraniczaj�ce oznaczone s� liniami ci�głymi. 
 
3. Linie rozgraniczaj�ce jak w ust. 2 mog� ulega� 

minimalnym, niezb�dnym korektom w post�powaniu 
realizacyjnym, pod warunkiem, �e nie wpłynie to 
negatywnie na ustalone przeznaczenie poszczególnych 
terenów i nie naruszy interesu �adnej ze stron oraz 
obowi�zuj�cych norm prawnych i nie dotyczy zw��ania 
okre�lonych pasów drogowych. 

 
4. Podziałów terenów dokonuje si� z uwzgl�dnieniem 

wielko�ci działek okre�lonych w dziale III. 
 

ROZDZIAŁ 2 
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 

 
§ 11. 1. Warunki szczegółowe kształtowania 

architektury dla poszczególnych terenów, zwi�zanych z 
zabudow�, okre�la dział III. 

 
2. Ustala si� nast�puj�ce ogólne zasady kształtowania 

architektury: 
 
  1) wszystkie opracowania projektowe musz� obejmowa� 

przedmiot inwestycji lub modernizacji, ł�cznie z 
analiz� bezpo�redniego otoczenia, 

 
  2) podstaw� okre�lenia charakteru architektury i 

inspiracj� projektow� dla zapewnienia to�samo�ci 
miejsca, winny by� przykłady architektury historycznej 
miasta Działdowo oraz pozytywne realizacje 
współczesne, 

 
  3) w obszarze planu na terenach poło�onych w strefie 

konserwatorskiej obowi�zuj� dodatkowo ustalenia 
rozdziału 3, 

 
  4) obowi�zuje zakaz realizacji obiektów 

dysharmonizuj�cych krajobraz miasta. 
 

3. W obszarze planu obowi�zuje zakaz realizacji 
masztów i wie� telefonii komórkowej z wyj�tkiem 
istniej�cych, które mog� by� modernizowane. 

 
4. W obszarze planu obowi�zuje zakaz realizacji 

ogrodze� �elbetowych lub wykonanych z materiałów 
gro��cych skaleczeniem oraz materiałów odpadowych. 
Maksymalna wysoko�� ogrodze� do 1,5 m na terenach 
zwi�zanych z ró�nymi formami zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej. Na pozostałych terenach w zale�no�ci od 
potrzeb jednak nie wy�ej jak 1,8 m. 

 
5. Ustala si� zakaz realizacji reklam w pasach 

drogowych oraz w obr�bie stref konserwatorskich z 
wyj�tkiem tablic informacyjnych i szyldów reklamowych 
firm znajduj�cych si� w ich obr�bie, których wykonanie 
wymaga akceptacji wła�ciwego konserwatora zabytków. 
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ROZDZIAŁ 3 
W ZAKRESIE OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA 

�RODOWISKA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO  
 

§ 12. 1. W celu ochrony i kształtowania krajobrazu 
kulturowego ustala si� dla poszczególnych obszarów 
planu strefy konserwatorskie. 

 
2. Dla terenu oznaczonego na zał�czniku 1/12 ustala 

si� stref� A �cisłej ochrony konserwatorskiej: 
 
  1) w strefie jak w ust. 2 ochronie podlegaj�: 

- historyczna kompozycja przestrzenna, 
- zachowane historyczne podziały katastralne, 
- historyczny układ zabudowy, 
- historyczna zabudowa, 
- ziele� komponowana i starodrzew, 
- inne elementy historycznego zagospodarowania, w 

tym ogrodzenia i nawierzchnie, 
 
  2) w strefie A obowi�zuje uzgodnienie z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków inwestycji budowlanych w 
tym: uzyskanie wytycznych do projektowania, 
uzgodnienia koncepcji i projektów budowlanych oraz 
uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót 
budowlanych, 

 
  3) na terenie jak w ust. 2 znajduj� si� obiekty b�d�ce w 

ewidencji zabytków miasta Działdowo: ul. Jagiełły 33 - 
szkoła, ul. Skłodowskiej-Curie 24 - dawna sala 
gimnastyczna, 

 
  4) w stosunku do obiektów jak w pkt 3 obowi�zuj� 

nast�puj�ce ustalenia: 
a) ochrona bryły, formy architektonicznej, historycznej 

dyspozycji �cian, detalu architektonicznego, w tym 
kształtu okien i podziałów stolarki okiennej, 
pokrycia dachu, kolorystyki i stosowanych 
materiałów budowlanych, 

b) wszelkie działania inwestycyjne w obiektach 
wymagaj� uzgodnienia z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, poprzez Starostwo 
Powiatowe, 

 
  5) w przypadku prowadzenie na terenach jak w ust. 2 

prac na podstawie zgłoszenia w Starostwie 
Powiatowym wymagane jest uzyskanie opinii 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 
3. Dla terenów oznaczonych na zał�cznikach 1/5, 1/7, 

1/14 ustala si� stref� B ochrony konserwatorskiej, w której 
obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) ochrona urbanistycznych i architektonicznych warto�ci 

historycznych, 
 
  2) przy realizacji nowej zabudowy nawi�zanie do 

historycznych cech terenu, 
 
  3) pełna ochrona konserwatorska obiektów 

historycznych, 
 
  4) zachowanie cech historycznych przy remontach i 

modernizacji obiektów obj�tych ochron�, 
 
  5) likwidacja obiektów dysharmonizuj�cych krajobraz, 
 
  6) uzgodnienie wszelkich inwestycji w tym nowej 

zabudowy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 
 

  7) w przypadku prowadzenia na terenach jak w ust. 3 
prac na podstawie zgłoszenia w Starostwie 
Powiatowym wymagane jest uzyskanie opinii 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 
4. Dla terenów oznaczonych na zał�cznikach 1/8, 1/14 

ustala si� stref� OW obserwacji archeologicznej, w której 
obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) wszelkie działania inwestycyjne zwi�zane ze zmian� 

dotychczasowego sposobu u�ytkowania terenu, 
nale�y poprzedzi� archeologicznymi badaniami 
ratowniczymi, 

 
  2) zakres bada� ratowniczych oraz ich dokumentacji 

okre�la Wojewódzki Konserwator Zabytków. 
 

5. Dla terenów oznaczonych na zał�cznikach 1/3, 1/4, 
1/8 ustala si� strefy E ochrony ekspozycji, w której 
obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) zakaz realizacji obiektów przysłaniaj�cych panoram� 

miasta Działdowo, 
 
  2) wszelkie realizacje wymagaj� opinii Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 
 

6. Dla terenów oznaczonych na zał�czniku 1/7 ustala 
si� stref� K ochrony krajobrazu w celu ochrony i 
kształtowania układu przestrzennego zabudowy i zieleni. 
 
  1) wszelkie realizacje wymagaj� opinii Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 
 

7. W post�powaniu realizacyjnym szczególnej 
ochronie podlegaj� nast�puj�ce elementy dziedzictwa 
kulturowego to�samo�ci obszaru planu: 
 
  1) Kanał Mły�ski - dzieło techniki, 
 
  2) Panorama miasta od południowego wschodu. 
 

8. Po uchwaleniu przez Rad� Miasta Planu ochrony 
zabytków, jego ustalenia nale�y uwzgl�dni� w 
post�powaniu realizacyjnym. 

 
9. Tereny oznaczone na zał�cznikach 1/7 /wschodnia 

cz���/, 1/10, 1/12, 1/13, 1/14 znajduj� si� w obszarach 
przewidzianych do rewitalizacji wg ustale� studium. 
 

§ 13. 1. Ustala si� przebieg korytarza ekologicznego o 
znaczeniu krajowym, jako element stanowi�cy cz��� 
systemu sieci ekologicznej ECONET - Polska, obejmuj�cy 
tereny wzdłu� kanału Mły�skiego, oznaczony na 
zał�cznikach 1/3, 1/4. 

 
2. Ustala si� granice korytarzy ekologicznych o 

znaczeniu lokalnym, poło�one wzdłu� cieków oznaczone 
na zał�cznikach 1/1, 1/6, 1/7, 1/16. 

 
3. Obszary jak w ust. 1 i 2 pełni� funkcje klimatyczne, 

hydrologiczne i biologiczne. 
 
4. W obr�bie obszarów jak w ust. 1 i 2 obowi�zuj� 

nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Nale�y zapewni� korzystne warunki dla 

przemieszczania si� ró�nych elementów przyrody. 
 
  2) Ochrona wszystkich elementów przyrody, 
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  3) Wycink� drzew i krzewów ogranicza si� do zabiegów 

sanitarnych oraz do usuni�cia sztuk, które stanowi� 
zagro�enia oraz ograniczaj�cych melioracyjne prace 
konserwatorskie /wył�cznie jednostronnie i 
przemiennie/ je�eli ustalenia szczegółowe nie 
stanowi� inaczej. 

 
  4) Przy regulowaniu poziomów wody nale�y uwzgl�dni� 

potrzeby fauny i flory. 
 
  5) Zachowanie czysto�ci wód oraz ograniczenia zmiany 

stosunków wodnych. 
 
  6) Zakaz wprowadzania wszelkich zanieczyszcze�. 
 

§ 14. 1. Ustala si� granic� potencjalnego u�ytku 
ekologicznego oznaczonego na zał�cznikach nr 1/3 i 1/4, 
jako powi�kszenie obszaru u�ytku ekologicznego 
„Torfianki Działdowskie”, ustanowionego przez Wojewod� 
Warmi�sko-Mazurskiego Rozporz�dzeniem Nr 131 z dnia 
5 listopada 2008 r. (Dz. U. woj. War. - Maz. Nr 177, poz. 
2600). 
 

2. Ustanawia si� tereny jak w ust. 1 w celu ochrony 
warto�ciowych zbiorowisk szuwarów, zaro�li i ł�k na 
terenach torfowiskowych. 

 
3. Rada Miasta podejmie działania na rzecz 

ustanowienia ochrony prawnej u�ytku ekologicznego jak w 
ust. 1. poprzez zmian� granic obszaru ustanowionego 
przez Wojewod� jak w ust. 1. 

 
4. Do czasu ustanowienia ochrony prawnej w 

obszarze jak w ust. 1 obowi�zuje zakaz zmiany 
u�ytkowania terenu, zakaz niekorzystnej ingerencji w 
�rodowisko przyrodnicze, w tym szkodliwej dla przyrody 
modernizacji systemu melioracji. 

 
5. Zmiana granic jak w ust. 3 dotyczy tak�e wniosku o 

korekt� granic u�ytku ekologicznego na terenie gminy 
Działdowo w celu umo�liwienia realizacji ulicy lokalnej. 
 

ROZDZIAŁ 4 
W ZAKRESIE KOMUNIKACJI 

 
§ 15. 1. Ustala si� przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolami KD i pochodnymi - na funkcje 
dróg publicznych. 

 
2. Ustala si� ni�ej podane klasy ulic jak w ust. 1, ich 

symbole oraz normatywne szeroko�ci pasów drogowych 
jako podstaw� do oznacze� na rysunkach: 
 
  1) KDG - ulica główna, dwa pasy ruchu, pas drogowy - 30 

- 35 m, 
 
  2) KDZ - ulica zbiorcza, dwa pasy ruchu, pas drogowy - 

20 - 25 m, 
 
  3) KDL  - ulica lokalna, dwa pasy ruchu, pas drogowy - 12 

- 20 m, 
 
  4) KDD - ulica dojazdowa, dwa pasy ruchu, pas drogowy 

- 10 - 15 m. 
 

3. Ustala si� drogi ruchu wewn�trznego oznaczone 
jako ci�gi pieszo-jezdne o symbolu KDpj, KDpjt w 
gabarytach jak na rysunku. Ci�gi pieszo-jezdne stanowi� 
własno�� lub współwłasno�� zainteresowanych stron. W 

sytuacji uzasadnionej interesem publicznym mog� one 
stanowi� własno�� miasta. 

 
4. Ustalone na rysunku szeroko�ci pasów drogowych 

uwzgl�dniaj� mo�liwo�� i potrzeby realizacyjne ulic i s� 
obowi�zuj�ce z uwzgl�dnieniem ust. 5. 

 
5. Dopuszcza si� poszerzenie pasów drogowych jak 

na rysunkach, je�eli pozwalaj� na to aktualne warunki i nie 
zostanie naruszony interes stron. 

 
6. Wykonanie ci�gów pieszych nieokre�lonych na 

rysunku, uznaje si� za zgodne z planem, je�eli nie 
zostanie naruszony interes stron. 

 
7. W obr�bie pasów drogowych ulic KDG, KDZ, KDL 

obowi�zuje zakaz ustawiania reklam i wszelkich informacji 
nie zwi�zanych z systemem znaków drogowych, je�eli 
zarz�dca drogi nie postanowi inaczej. 

 
8. Ustala si� obowi�zek �cisłego przestrzegania, przy 

modernizacji i projektowaniu dróg, zasad ochrony systemu 
melioracyjnego. Jego naruszenie wymaga przebudowy 
systemu z analiz� całego obsługiwanego obszaru. 

 
9.Ustala si� kierunki głównych tras rowerowych. 

Usytuowanie tras w pasie drogowym nast�puje na etapie 
projektu budowlanego drogi z zachowaniem minimalnych 
szeroko�ci 2,0 m w usytuowaniu jednostronnym i po 1,5 m 
w usytuowaniu dwustronnym w stosunku do drogi. 

 
10. Szczegółowe ustalenia w zakresie komunikacji w 

poszczególnych obszarach okre�lono w dziale III. 
 

§ 16. 1. Ustala si�, �e linie zabudowy obowi�zuj�ce i 
nieprzekraczalne w stosunku do dróg okre�la dział III oraz 
rysunek. 

 
2. Dla linii zabudowy nieokre�lonych zgodnie z ust. 1, 

jako nieprzekraczalne uznaje si� linie jak dla zabudowy 
istniej�cej, a w przypadku jej braku zgodnie z 
obowi�zuj�cymi regulacjami prawnymi. 

 
3. Przy modernizacji obiektów dopuszcza si� 

realizacj� na granicy własno�ci, je�eli nie zostan� 
naruszone ustalenia planu, przepisy szczególne oraz 
interes prawny stron. 
 

ROZDZIAŁ 5 
W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 

 
§ 17. 1. Ustala si�, �e podstaw� funkcjonowania 

obszaru planu jest istniej�ce wyposa�enie w infrastruktur� 
techniczn�. 
 

2. System infrastruktury technicznej jak w ust. 1 
podlega procesom modernizacji i uzupełnieniu. 

 
3. Burmistrz zobowi�zany jest do działania na rzecz 

skoordynowanego rozwoju wszystkich elementów 
infrastruktury technicznej w zakresie wynikaj�cym z 
obowi�zuj�cego prawa. 

 
4. Opracowania bran�owe jako efekt z ustale� ust. 2 i 

3 wykona� w oparciu o zapisy niniejszego rozdziału z 
uwzgl�dnieniem przepisów szczególnych. 

 
5. Rozwój poszczególnych sieci infrastruktury 

technicznej podporz�dkowa� zasadzie rozwoju 
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zrównowa�onego, ze szczególn� ochron� gruntu oraz 
wód przed wszelkimi zanieczyszczeniami. 

 
6. Pasy drogowe oraz pasy zieleni urz�dzonej dla 

ci�gów pieszych i tras rowerowych, s� podstawowymi 
korytarzami infrastruktury technicznej, ze wzgl�du na stan 
zainwestowania terenu. Dopuszcza si� prowadzenie 
ci�gów infrastruktury przez inne tereny, je�eli nie naruszy 
to ich funkcji oraz interesu prawnego stron. 

 
7. Sieci infrastruktury w obr�bie pasów drogowych, 

je�eli stan istniej�cy to umo�liwi, nale�y realizowa� 
przeznaczaj�c pas techniczny jezdni na kanalizacj�, 
pozostał� cz��� pasów drogowych na inne sieci. 

 
8. Uszczegółowienia ustale� w zakresie infrastruktury 

w poszczególnych obszarach okre�la dział III. 
 

§ 18. 1. Zaopatrzenie w wod� obszarów zmiany planu 
realizowa� w oparciu o istniej�c� sie� magistraln� i 
rozdzielcz� z mo�liwo�ci� jej rozbudowy wg zasad 
okre�lonych w § 17. 

 
2. Obejmuje si� ochron� wszystkie uj�cia wody 

znajduj�ce si� w obszarze zmiany planu, zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami szczególnymi. 

 
3. Burmistrz okre�li �ródło czystej wody dla obszaru 

planu, które ma stanowi� zabezpieczenie w wod� pitn� w 
sytuacji kryzysowej. 

 
§ 19. 1. Odprowadzanie �cieków sanitarnych z 

obszarów zmiany planu realizowa� w oparciu o sie� 
istniej�c� z mo�liwo�ci� jej rozbudowy wg zasad 
okre�lonych w § 17. 
 

2. W obszarze planu nale�y zlikwidowa� wszystkie 
odpływy �cieków sanitarnych do wód powierzchniowych 
lub do gruntu oraz powi�zania z kanalizacj� deszczow�. 

 
3. Ustala si� zakaz stosowania urz�dze� czasowych 

oraz indywidualnych systemów oczyszczania �cieków 
sanitarnych, je�eli przepisy szczególne nie stanowi� 
inaczej. 

 
4. Przepompownie nale�y lokalizowa� w sposób nie 

naruszaj�cy interesu stron, w obr�bie terenów do 
zabudowy. 

 
5. Ustala si�, �e cały obszar planu wł�cza si� do 

miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej, przeznacza si� 
do likwidacji wszystkie indywidualne systemy i urz�dzenia 
unieszkodliwiania �cieków. 

 
6. Ustala si� sukcesywn� modernizacj� sieci 

magistralnych. Modernizacja i budowa nowych budynków 
wymaga uzyskania aktualnych informacji o planowanych 
trasach sieci magistralnych. 

 
7. Ustalenia ust. 6 dotycz� tak�e modernizacji ulic. 
 
§ 20. 1. Odprowadzanie wód deszczowych z obszarów 

zmiany planu realizowa� w oparciu o istniej�cy system 
kanalizacji deszczowej z mo�liwo�ci� jej rozbudowy w/g 
zasad okre�lonych w § 17. 

 
2. Wszystkie istniej�ce i projektowane podł�czenia 

kanałów deszczowych do wód powierzchniowych, nale�y 
wyposa�y� w separatory dostosowane do ilo�ci i rodzaju 
zanieczyszcze�. 

 
3. W obszarze planu nale�y minimalizowa� ilo�� 

nawierzchni szczelnych na rzecz a�urowych w celu 
ograniczenia ilo�ci wód deszczowych oraz dla stworzenia 
warunków dla lokalnej filtracji gruntowej. 

 
4. Ustalenia jak w ust. 3 nie dotycz� terenów w 

obr�bie których nale�y wykona� szczelne nawierzchnie 
chroni�ce grunt przed zanieczyszczeniem oraz 
wynikaj�ce z uwarunkowa� konserwatorskich. 

 
§ 21. 1. Zaopatrzenie w energi� elektryczn� 

realizowa� w oparciu o istniej�c� sie� wysokiego i 
niskiego napi�cia z mo�liwo�ci� jej rozbudowy w/g zasad 
okre�lonych w § 17. 
 

2. Nowe stacje transformatorowe realizowa� jako 
kontenerowe w estetycznych obiektach, w miejscach 
okre�lonych na rysunkach lub zgodnie z ust. 3. 

 
3. Przy innej lokalizacji stacji transformatorowych jak w 

ust. 2, nale�y uwzgl�dni� ich wła�ciwe wkomponowanie w 
zabudow�, wył�czaj�c miejsca eksponowane widokowo. 

 
4. Na terenach, w których wyst�puj� linie 15kV nale�y 

w ramach przebudowy wykona� ich skablowanie lub 
wyznaczy� korytarz techniczny po obrze�ach działki. W 
obszarach centralnych miasta oraz w strefach 
konserwatorskich obowi�zuje realizacja sieci kablowych. 

 
5. Wyznacza si� korytarze techniczne dla przebudowy 

linii elektroenergetycznych 110 kV - zał�cznik nr 1/2. 
 
6. W procesie modernizacji sieci, nale�y etapowo 

doprowadzi� do ich całkowitego skablowania z 
uwzgl�dnieniem ustale� pkt 4. 

 
7. W obszarze planu obowi�zuje zakaz realizacji 

elektrowni wiatrowych. 
 

§ 22. 1. Zaopatrzenie w energi� ciepln� w obszarach 
zmiany planu odbywa� si� b�dzie w systemie 
indywidualnym, je�eli nie ma warunków wykonania 
podł�cze� do zbiorczych �ródeł energii cieplnej. 

 
2. Ustala si� zakaz utrzymywania i realizacji �ródeł 

ciepła, które nie spełniaj� obowi�zuj�cych norm ochrony 
powietrza. 

 
3. Preferuje si� proekologiczne �ródła zaopatrzenia w 

ciepło w tym gaz ziemny. 
 
4. Zaopatrzenie w gaz ziemny w obszarach zmiany 

planu odbywa� si� b�dzie w oparciu o rozbudowan� sie� 
gazoci�gów. 

 
§ 23. 1. Ustala si�, �e obsługa telekomunikacyjna 

obszaru planu oparta b�dzie o wielo�� operatorów 
telefonii sieciowej i komórkowej. 

 
2. Wszystkie sieci telefonii lokalnej i mi�dzymiastowej, 

konwencjonalne i �wiatłowodowe podlegaj� ochronie. 
 
3. W obr�bie planu obowi�zuje zakaz realizacji 

nowych stacji bazowych telefonii komórkowej oraz ich 
wie� i masztów. 

 
§ 24. 1. W obszarze planu obowi�zywa� b�dzie 

system segregacji odpadów w miejscu ich powstawania. 
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2. Burmistrz zapewni opracowanie zasad 
organizacyjnych i technicznych w oparciu o przyj�ty przez 
Rad� Miasta plan gospodarki odpadami. 

 
3. Zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów 

odbywa� si� b�dzie w zakładzie poza obszarem planu. 
 

DZIAŁ III 
PRZEZNACZENIE TERENÓW I WARUNKI ICH 

ZAGOSPODAROWANIA 
 

ROZDZIAŁ 1 
USTALENIA DLA TERENÓW OKRE �LONYCH NA 

ZAŁ�CZNIKU NR 1/1 
 

§ 25. 1. Ustala si� przeznaczenie terenów 
oznaczonych symbolami: 
 
  1) MN/T-11 - tereny zabudowy jednorodzinnej 

wolnostoj�cej, bli�niaczej lub szeregowej, 
 
  2) MM/T-12 - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej, 

ze szczególnym przeznaczeniem na budownictwo 
komunalne wielorodzinne, jako uzupełnienie 
dopuszcza si� budynki jednorodzinne wolnostoj�ce, 
bli�niacze i szeregowe, 

 
  3) UM/T-14 - tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej, 
 
  4) Uo/T-15 - tereny zabudowy usług o�wiaty - 

przedszkole publiczne, 
 
  5) ZPs/T-3 - tereny zieleni urz�dzonej z mo�liwo�ci� 

realizacji stawu, którego wielko�� nale�y okre�li� w 
opracowaniu szczegółowym, 

 
  6) ZP/T-3 - teren zieleni urz�dzonej z zabezpieczeniem 

warunków do alternatywnej realizacji rowu 
melioracyjnego dla odwodnienia południowo - 
wschodniej cz��ci miasta, przy zagospodarowaniu 
terenu nale�y eksponowa� odmiany drzew i krzewów 
powi�zanych z ro�linno�ci� naturaln� obszaru miasta. 

 
2. Ochrona �rodowiska. 

Ustala si� ochron� korytarza ekologicznego, obowi�zuj� 
ustalenia § 13. 

 
3. Ochrona dziedzictwa kulturowego. 

Nie ustala si� warunków. 
 
4. Komunikacja: 

 
  1) Przy terenie MM/T-12 wydziela si� teren KDL na 

poszerzenie pasa drogowego ulicy lokalnej, 
 
  2) Przy terenie UM/T-14 oraz Uo/T-15 - wydziela si� ulic� 

dojazdow� KDD, która obsługiwa� b�dzie dodatkowo 
teren T-11, 

 
  3) Obowi�zuj� ustalenia działu II, rozdział 4 § § 15-16. 
 

5. Infrastruktura techniczna. 
Obowi�zuj� ustalenia działu II, rozdział 5 § § 17-24. 

 
6. Zasady realizacji zabudowy: 

 
  1) Nieprzekraczalne linie zabudowy jak w zał�czniku Nr 

1/1, 
 

  2) Minimalne wielko�ci działek: zabudowa wielorodzinna 
wg potrzeb, zabudowa jednorodzinna wolnostoj�ca - 
600 m², bli�niacza - 400 m², szeregowa - 300 m², 
usługowo-mieszkaniowa - 1500 m², 

 
  3) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 

a) zabudowa wielorodzinna - 30 %, 
b) zabudowa jednorodzinna - 50 %, 
c) zabudowa usługowa - 40 %, 

 
  4) Wska�nik intensywno�ci zabudowy netto dla terenów 

jak w ust. 1 pkt 1 do 3, maksimum: 0,6 dla zabudowy 
wielorodzinnej, 0,5 dla usług i 0,4 dla zabudowy 
jednorodzinnej, 

 
  5) Wysoko�� zabudowy: 

d) wielorodzinnej - 3-4 kondygnacje w tym poddasze 
u�ytkowe max. wysoko�� do kalenicy 16 m, 
�cianka kolankowa wysoko�ci do 1,2 m, 

e) jednorodzinnej wolnostoj�cej, bli�niaczej i 
szeregowej oraz usługowa - 2-3 kondygnacje w 
tym poddasze u�ytkowe, max. wysoko�� do 
kalenicy 12 m, �cianka kolankowa wysoko�ci do 
1,2 m, 

f) usługowej - 2-3 kondygnacji w tym poddasze 
u�ytkowe, max. wysoko�� do kalenicy 12 m, 

 
  6) Dachy: 

a) zabudowa mieszkaniowa - wysokie, spadki 40o z 
tolerancj� 10o, pokryte dachówk� lub materiałami 
dachówkopodobnymi w odcieniach czerwieni i 
br�zu, 

b) zabudowa usługowa - spadki 30o z tolerancj� 10o, 
pokryte dachówk� lub materiałami 
dachówkopodobnymi w odcieniach czerwieni i 
br�zu, 

c) przedszkole publiczne - wg rozwi�za� indywi-
dualnych, 

 
  7) Miejsca postojowe - minimum 1,5 miejsca na 1 

mieszkanie, przy uwzgl�dnieniu miejsc w gara�ach 
wbudowanych; w zabudowie jednorodzinnej 
zabezpieczy� minimum 1 miejsce na działce; 1,5 
miejsca na 100 m² powierzchni u�ytkowej usług, 

 
  8) Na terenie Uo/T-15 dopuszcza si� lokalizacj� parkingu 

w rejonie okre�lonym symbolem P na rysunku, 
 
  9) Rz�dne posadzek parterów do 1,0 m od projektowanej 

rz�dnej terenu wokół budynku, 
 
  10) Budynki wielorodzinne i usługowe dostosowa� do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 

ROZDZIAŁ 2 
USTALENIA DLA TERENÓW OKRE �LONYCH NA 

ZAŁ�CZNIKU NR 1/2 
 

§ 26. 1. Ustala si� przeznaczenie terenów 
oznaczonych symbolami: 
 
  1) US/T-9 - tereny centrum rekreacyjno-sportowego, 
 
  2) ZI/T-4 - teren zieleni izolacyjnej - osłona od drogi 

głównej, wykona� jako pas szczelny, wysoko�� 
minimum 3 m, 

 
  3) ZP/T-3 - teren zieleni urz�dzonej - dostosowana do 

funkcji rekreacyjnych terenu US/T-9 z podkre�leniem 
doj�� do projektowanego parku le�nego T-6. 
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2. Ochrona �rodowiska. 
Nie ustala si� warunków. 

 
3. Ochrona dziedzictwa kulturowego. 

Nie ustala si� warunków. 
 
4. Komunikacja: 

 
  1) ustala si� dwa dojazdy do terenu US/T-3: 

a)) w powi�zaniu ze skrzy�owaniem dla dojazdu do 
terenów T-12 - jako dojazd główny KDD, 

b) przez teren gminy Działdowo - jako wniosek do 
planu gminy, 

 
  2) ulica KDD stanowi dojazd do projektowanych 

obiektów, rekreacyjnych i sportowych oraz głównych 
parkingów, 

 
  3) dojazd od strony gminy Działdowo stanowi� b�dzie 

dojazd uzupełniaj�cy i awaryjny, powi�zany z 
dodatkowym parkingiem, 

 
  4) wydziela si� teren o symbolu KDG na poszerzenie 

pasa drogowego drogi wojewódzkiej, 
 
  5) obowi�zuj� ustalenia działu II, rozdział 4 § § 15-16, 
 

5. Infrastruktura techniczna. 
Ustala si� korytarz techniczny na niezb�dn� przebudow� 
linii elektroenergetycznej 110kV - jak na rysunku. 
Dopuszcza si� skablowanie istniej�cej linii napowietrznej. 
Obowi�zuj� ustalenia działu II, rozdział 5 § § 17-24. 

 
6. Zasady realizacji zabudowy: 

 
  1) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40 %. 
 
  2) Podstawowa wysoko�� zabudowy 2-3 kondygnacji, w 

tym poddasze u�ytkowe, trybuny dla publiczno�ci oraz 
hale sportowe i baseny- wysoko�� wg rozwi�za� 
indywidualnych. 

 
  3) Dachy wg rozwi�za� indywidualnych. 
 
  4) Ilo�� miejsc postojowych w zale�no�ci od potrzeb, 

lokalizowa� w rejonach okre�lonych na rysunku. 
 
  5) Przy projektowaniu obiektów i zagospodarowaniu 

terenu uwzgl�dni� potrzeby i dost�pno�� osób 
niepełnosprawnych. 

 
ROZDZIAŁ 3 

USTALENIA DLA TERENÓW OKRE �LONYCH NA 
ZAŁ�CZNIKU NR 1/3 i 1/4 

 
§ 27. 1. Ustala si� przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolami: 
 
  1) ZP/T-3 - teren zieleni urz�dzonej wzdłu� Kanału 

Mły�skiego, w pasie której zostaje zlokalizowana 
główna trasa rowerowa z mo�liwo�ci� powi�zania z 
ci�giem pieszym, przy zagospodarowaniu terenu 
nale�y eksponowa� odmiany drzew i krzewów 
powi�zanych z ro�linno�ci� naturaln� miasta, obszar 
w cało�ci stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu 
krajowym, jako element sieci ekologicznej ECONNT - 
Polska, 

 

  2) ZN/T-2 - teren zieleni naturalnej przy drodze lokalnej, 
podlegaj�ca ochronie jako potencjalny obszar u�ytku 
ekologicznego, 

 
  3) ZI/T-4 - teren zieleni izolacyjnej - jako zag�szczony 

pas zieleni od strony u�ytku ekologicznego; 
zastosowa� wył�cznie gatunki wyst�puj�ce w obr�bie 
„Torfianek Działdowskich”, 

 
  4) WS/T-1 - teren wód powierzchniowych - Kanał 

Mły�ski, podlegaj�cy ochronie jako element systemu 
gospodarki wodnej miasta, którego rozbudowa i 
modernizacja nast�puje w oparciu o studia bran�owe, 
uzgadniane przez administracj� gospodarki wodnej, 
ochrony przeciwpowodziowej i melioracji; obowi�zuje 
zakaz wykonywania ogrodze� wzdłu� linii brzegowej; 
nale�y zapewni� swobodny dost�p i warunki dla pracy 
sprz�tu melioracyjnego zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami prawnymi. 

 
2. Ochrona �rodowiska: 

 
  1) Ustala si� ochron� korytarza ekologicznego, 

obowi�zuj� ustalenia § 13, 
 
  2) Ustala si� ochron� u�ytku ekologicznego, obowi�zuj� 

ustalenia § 14. 
 

3. Ochrona dziedzictwa kulturowego. 
Cały obszar znajduje si� w strefie ochrony ekspozycji, 
obowi�zuj� ustalenia § 12 ust. 5, 

 
4. Komunikacja 

 
  1) Ustala si� lokalizacj� głównej trasy rowerowej, 

parametry techniczne nale�y dostosowa� do 
aktualnych przepisów, zapewniaj�c bezpiecze�stwo 
u�ytkowników; realizacj� trasy rowerowej nale�y 
powi�za� z wykonaniem ci�gów pieszych; minimalne 
parametry trasy rowerowej 2,4 m, w powi�zaniu z 
ci�giem pieszym 5,0 m, 

 
  2) Ustala si� pas ulicy lokalnej KDL ruchu ograniczonego 

dla pojazdów do 3 ton, ł�cz�cej ulic� Mławsk� z ulic� 
Okóln� jak na rysunku z uwzgl�dnieniem przestrzeni 
dla realizacji pasa zieleni izolacyjnej. 

 
  3) Odcinek ulicy KDL przechodz�cy przez teren gminy 

Działdowo, stanowi wniosek do planu gminy. 
 
  4) Przedstawiony na rysunku obrys jezdni ulicy nie jest 

obligatoryjny i mo�e ulega� korektom na etapie 
post�powania realizacyjnego. 

 
  5) Na rysunku okre�la si� lokalizacje mostu dla ulicy KDL 

i kładek pieszych w celu powi�zania brzegów Kanału 
Mły�skiego. Usytuowanie obiektów mostowych mo�e 
ulega� korektom w post�powaniu realizacyjnym. 

 
  6) Obowi�zuj� ustalenia działu II, rozdział 4 § § 15-16. 
 

5. Infrastruktura. 
Obowi�zuj� ustalenia działu II, rozdział 5 § § 17-24. 

 
6. Burmistrz wyst�pi do Wojewody Warmi�sko-

Mazurskiego o zmian� granic ustanowionego u�ytku 
ekologicznego w celu zapewnienia warunków na 
realizacj� drogi KDL z pasem zieleni izolacyjnej na terenie 
gminy Działdowo. 
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ROZDZIAŁ 4 
USTALENIA DLA TERENÓW OKRE �LONYCH NA 

ZAŁ�CZNIKU NR 1/5 
 

§ 28. 1. Ustala si� przeznaczenie terenu oznaczonego 
symbolem MM/T-12 na funkcje terenów zabudowy 
mieszkaniowej mieszanej, ze wskazaniem na małe domy 
wielorodzinne; uzupełniaj�co zabudowa jednorodzinna 
wolnostoj�ca, bli�niacza i szeregowa. Teren znajduje si� 
w obszarze przewidzianym do rewitalizacji. 
 

2. Ochrona �rodowiska. 
Nie ustala si� warunków. 

 
3. Ochrona dziedzictwa kulturowego. 

Cały obszar znajduje si� w strefie ochrony 
konserwatorskiej B. 
Obowi�zuj� ustalenia § 12 ust. 3. 

 
4. Komunikacja: 

 
  1) Dojazd do terenów MM/T-12 ci�giem pieszo-jezdnym 

powi�zanym z terenem zieleni urz�dzonej, 
 
  2) Oznaczony na rysunku symbolem KDP parking, mo�e 

ulega� zmianom lokalizacyjnym w dostosowaniu do 
koncepcji usytuowaniu zabudowy, 

 
  3) Obowi�zuj� ustalenia działu II, rozdział 4, § § 15-16. 
 

5. Infrastruktura. 
Obowi�zuj� ustalenia działu II, rozdział 5, § § 17-24. 

 
6. Zasady realizacji zabudowy: 

 
  1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak w zał�czniku Nr 

1/5, 
 
  2) nale�y d��y� do wspólnej kompozycji zabudowy z 

terenem T-12, 
 
  3) wielko�ci działek: zabudowa wielorodzinna wg potrzeb, 

zabudowa jednorodzinna wolnostoj�ca - 600 m², 
bli�niacza - 400 m², szeregowa - 300 m², 

 
  4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 

a) zabudowa wielorodzinna - 30 %, 
b) zabudowa jednorodzinna - 50 %, 

 
  5) wska�nik intensywno�ci zabudowy maksimum - 0,4 - 

zabudowa jednorodzinna, 0,6 - zabudowa wielorodzinna, 
0,8 - zabudowa wielorodzinna z podziemnymi miejscami 
postojowymi, 

 
  6) wysoko�� zabudowy: 

a) wielorodzinnej 3-4 kondygnacji w tym poddasze 
u�ytkowe max. wysoko�� do kalenicy - 16 m, 
�cianka kolankowa wysoko�ci do 1,2 m, 

b) jednorodzinnej wolnostoj�cej, bli�niaczej i 
szeregowej 2-3 kondygnacje w tym poddasze 
u�ytkowe, max. wysoko�� do kalenicy 12 m, 
�cianka kolankowa wysoko�ci do 1,2 m, 

 
  7) dachy wysokie, spadki 400 z tolerancj� 100, pokryte 

dachówk� lub materiałami dachówkopodobnymi w 
odcieniach czerwieni i br�zu, 

 
  8) miejsca postojowe - minimum 1,5 miejsca na 

1 mieszkanie, z uwzgl�dnieniem miejsc w gara�ach 

wbudowanych, w przypadku zabudowy jednorodzinnej 
zabezpieczy� minimum 1 miejsce na działce. 

 
  9) rz�dne posadzek parteru w nawi�zaniu do zabudowy 

istniej�cej z uwzgl�dnieniem warunków gruntowo-
wodnych oraz rz�dnych ulic, 

 
  10) w budynkach wielorodzinnych zapewni� dost�p dla 

osób niepełnosprawnych. 
 

ROZDZAŁ 5 
USTALENIA DLA TERENÓW OKRE �LONYCH NA 

ZAŁ�CZNIKU NR 1/6 
 

§ 29. 1. Ustala si� przeznaczenie terenów 
oznaczonych symbolami: 
 
  1) UPM/T-16 - teren zabudowy jednorodzinnej z 

działalno�ci� gospodarcz�, z wył�czeniem usług 
uci��liwych, 

 
  2) WS1/T-1 - teren wód powierzchniowych - 

projektowany staw powi�zany z terenem T-1, zasilany 
rowem WS/T-1 przebiegaj�cym od strony wschodniej, 
obowi�zuje ochrona brzegu przed spływem 
zanieczyszcze�, zakaz doprowadzenia �cieków 
sanitarnych i niepodczyszczonych wód deszczowych, 
przy regulacji linii brzegowej stosowa� głównie 
materiały naturalne, 

 
  3) ZP/T-3 - teren zieleni urz�dzonej oddzielaj�ca staw 

WS1/T-1 od terenu zabudowy UPM/T-16, której 
charakter nale�y dostosowa� do funkcji izolacyjnej, 
uwzgl�dni� mo�liwo�� przeprowadzenia ci�gu 
pieszego i trasy rowerowej, przy zagospodarowaniu 
terenu nale�y eksponowa� odmiany drzew i krzewów 
powi�zanych z ro�linno�ci� naturaln� obszaru miasta. 

 
2. Ochrona �rodowiska. 

Obejmuje si� ochron� tereny ZP/T-3 i WS1/T-1 znajduj�ce 
si� w korytarzu ekologicznym. Obowi�zuj� ustalenia § 13. 

 
3. Ochrona dziedzictwa kulturowego. 

Nie ustala si� warunków. 
 
4. Komunikacja: 

 
  1) ustala si� lokalizacj� głównej trasy rowerowej oraz 

głównego ci�gu pieszego, parametry techniczne 
nale�y dostosowa� do aktualnych przepisów, 
zapewniaj�c bezpiecze�stwo u�ytkowników; realizacj� 
trasy rowerowej nale�y powi�za� z realizacj� ci�gu 
pieszego; minimalne parametry trasy rowerowej 2,4 m, 
w powi�zaniu z ci�giem pieszym 5,0 m, 

 
  2) dojazd do terenów jak w ust. 1 pkt 1 wył�cznie z ulicy 

lokalnej, 
 
  3) obowi�zuj� ustalenia działu II, rozdział 4, § § 15-16. 
 

5. Infrastruktura techniczna. 
Obowi�zuj� ustalenia działu II, rozdział 5, § § 17-24. 

 
6. Zasady realizacji zabudowy: 

 
  1) Linia zabudowy jak na rysunku, 
 
  2) Minimalna wielko�� działek 1600 m², z czego min. 600 m² 

na zabudow� jednorodzinn� bez prawa wydzielania 
odr�bnej własno�ci, 
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  3) Mo�liwo�� realizacji oddzielnego budynku na 

działalno�� gospodarcz� bez prawa budowy gara�y 
wolnostoj�cych, 

 
  4) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20 %, 
 
  5) Wska�nik intensywno�ci zabudowy maksimum 0,4, 
 
  6) Wysoko�� zabudowy: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej - 2 kondygnacje w 
tym poddasze u�ytkowe, max. 9,5 m, 

b) dla zabudowy zwi�zanej z działalno�ci� 
gospodarcz� - 1 kondygnacja max. 8 m, 

 
  7) Dachy: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej wysokie, spadki 40o z 
tolerancj� 10o, pokryte dachówk� lub materiałami 
dachówkopodobnymi w odcieniach czerwieni i 
br�zu, 

b) dla zabudowy zwi�zanej z działalno�ci� 
gospodarcz� - wg rozwi�za� indywidualnych, 

 
  8) Rz�dne posadzek parteru wg rozwi�za� 

indywidualnych, z dostosowaniem do rz�dnej drogi, 
 
  9) W budynkach usługowych zapewni� dost�p dla osób 

niepełnosprawnych, 
 
  10) Ilo�� miejsc postojowych w zale�no�ci od potrzeb 

lecz nie mniej ni� 2 na mieszkanie i 1,5 na 100 m² 
powierzchni u�ytkowej usług; nawierzchnie szczelne 
ze wzgl�du na blisko�� stawu. 

 
ROZDZIAŁ 6 

USTALENIA DLA TERENÓW OKRE �LONYCH NA 
ZAŁ�CZNIKU NR 1/7 

 
§ 30. 1. Ustala si� przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolami: 
 
  1) Ut/T-15 - teren stałego targowiska z ró�nymi formami 

handlu z wył�czeniem handlu �ywymi zwierz�tami, 
 
  2) MU/T-14 - teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 
 
  3) MN/T-11 - teren zabudowy jednorodzinnej 

wolnostoj�cej, bli�niaczej i szeregowej jednakowej dla 
całego terenu, 

 
  4) ZPp/T-3 - teren zieleni parkowej - element to�samo�ci 

obszaru centralnego miasta z dopuszczeniem, 
wył�cznie na terenie oznaczonym na rysunku, 
parterowej zabudowy do obsługi i uatrakcyjnienia 
terenów spacerowych, teren nale�y dostosowa� do 
realizacji ci�gów pieszych i tras rowerowych; przy 
zagospodarowaniu terenu nale�y eksponowa� 
odmiany drzew i krzewów powi�zanych z ro�linno�ci� 
naturaln� obszaru miasta, 

 
  5) ZP/T-3 - teren zieleni urz�dzonej, powi�zanej z 

ci�giem zieleni wzdłu� kanału melioracyjnego; teren 
nale�y dostosowa� do realizacji ci�gów pieszych i tras 
rowerowych, przy zagospodarowaniu terenu nale�y 
eksponowa� odmiany drzew i krzewów powi�zanych z 
ro�linno�ci� naturaln� obszaru miasta, 

 
  6) WS/T-1 - teren wód powierzchniowych - projektowany 

staw powi�zany z terenem T-1, zasilany przez rów 

melioracyjny, obowi�zuje ochrona brzegu przed 
spływem zanieczyszcze�, zakaz doprowadzenia 
�cieków sanitarnych i niepodczyszczonych wód 
deszczowych, przy regulacji linii brzegowej stosowa� 
głównie materiały naturalne. 

 
2. Ochrona �rodowiska. 

Ustala si� ochron� korytarza ekologicznego, obowi�zuj� 
ustalenia § 13, 

 
3. Ochrona �rodowiska kulturowego. 

Wschodnia cz��� terenów znajduje si� w obszarze 
przewidzianym do rewitalizacji wg studium - obszar nr 2. 
Ustala si� strefy ochrony konserwatorskiej B i K, 
obowi�zuj� ustalenia § 12 ust 3 i 6. 

 
4. Komunikacja: 

 
  1) Zasady dojazdów do poszczególnych terenów okre�la 

rysunek, 
 
  2) Ustala si� pas ulicy dojazdowej KDD /ul. 

Orzeszkowej/, z którym wi��e si� główny ci�g pieszy 
oraz parking w pasie drogowym P dla terenów 
zabudowy usługowej, 

 
  3) W s�siedztwie targowiska Ut/T-15 ustala si� 

lokalizacj� parkingu KDP/TK-1, który nale�y rozwi�za� 
ł�cznie z koncepcj� targowiska, 

 
  4) Ustala si� pas drogowy ci�gu pieszo-jezdnego KDpjt, 

wokół którego zlokalizowano strefy mo�liwych 
lokalizacji obiektów usługowych, z dopuszczeniem 
dostaw towarów do usług, wył�cznie małymi 
samochodami dostawczymi oraz dojazdem do 
zielonych miejsc postojowych. Przebieg pasa KDpjt 
jest postulowany z wyj�tkiem miejsca zjazdu z ul. 
Hallera, 

 
  5) Ci�g jak w pkt 4 nale�y otoczy� zieleni� krzewiast�, 

oraz zlokalizowa� ro�liny ozdobne w centralnej cz��ci 
wydzielonych placów, 

 
  6) Na terenie ZPp/T-3 dopuszcza si� lokalizacj� 

zielonych miejsc postojowych w miejscu oznaczonym 
na rysunku, wykonanych wył�cznie z elementów 
prefabrykowanych wypełnionych traw�, parking nale�y 
oddzieli� krzewami wysoko�ci min. 2 m w pasie 
szeroko�ci 1,5 m, 

 
  7) W obr�bie parkingu jak w pkt 6 obowi�zuje zakaz 

prowadzenia wszelkich form handlu, 
 
  8) Ustala si� realizacj� tras rowerowych i ci�gów 

pieszych; parametry techniczne nale�y dostosowa� do 
aktualnych przepisów, zapewniaj�c bezpiecze�stwo 
u�ytkowników; realizacj� trasy rowerowej nale�y 
powi�za� z realizacj� ci�gów pieszych; minimalne 
parametry trasy rowerowej 2,4 m, w powi�zaniu z 
ci�giem pieszym 5,0 m, 

 
5. Infrastruktura techniczna. 

Obejmuje si� ochron� istniej�ce uj�cia wody, zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami szczególnymi. 
Obowi�zuj� ustalenia działu II, rozdział 5, § § 17-24. 

 
6. Zasady realizacji zabudowy. 

  1) Linie zabudowy jak na rysunku. 
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  2) Minimalna wielko�� działek dla zabudowy 
jednorodzinnej 600 m², dla zabudowy usługowej i 
mieszkalno - usługowej wg indywidualnych potrzeb. 

 
  3) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 

a) zabudowa usługowa - 30 %. 
b) zabudowa mieszkalno-usługowa - 40 %, 
c) zabudowa jednorodzinna - 50 %, 

 
  4) Wska�nik intensywno�ci zabudowy netto max. 0,6 - 

dla zabudowy usługowej; 0,6 - dla zabudowy 
usługowo-mieszkaniowej; 0,4 - dla zabudowy 
jednorodzinnej, 

 
  5) Wysoko�� zabudowy: 

a) usługowej na terenie Ut/T-15 i terenie ZPp/T-3 - 1 
kondygnacja, 

b) usługowej na terenach MU/T-14 - 2-3 kondygnacje 
w tym poddasze u�ytkowe, max. wysoko�� do 
kalenicy 10 m, 

c) wielorodzinnej - 2-3 kondygnacje w tym poddasze 
u�ytkowe, max. 12 m, �cianka kolankowa 
wysoko�ci do 1,2 m., 

d) jednorodzinnej - 2 kondygnacje w tym poddasze 
u�ytkowe, max. wysoko�� do kalenicy 9,5 m, 
�cianka kolankowa wysoko�ci do 1,2 m, 

 
  6) Dachy: 

a) zabudowa usługowa na terenie Ut/T-15 wg 
rozwi�za� indywidualnych, 

b) zabudowa usługowa na terenach MU/T-14 - o 
spadkach 30o z tolerancj� 10o, pokryte dachówk� 
lub materiałami dachówkopodobnymi w odcieniach 
czerwieni i br�zu, 

c) zabudowa mieszkaniowa - wysokie o spadkach 40o 
z tolerancj� 10o, pokryte dachówk� lub materiałami 
dachówkopodobnymi w odcieniach czerwieni i 
br�zu, 

 
  7) Rz�dne posadzek parteru maksimum 30 cm ponad 

projektowan� rz�dn� terenu. 
 
  8) W przypadku funkcji usługowych zapewni� dost�p dla 

osób niepełnosprawnych. 
 
  9) Miejsca postojowe: 

a) minimum 1,5 miejsce na 1 mieszkanie, z 
uwzgl�dnieniem miejsca w gara�ach 
wbudowanych, 

b) w przypadku zabudowy jednorodzinnej 1 miejsce 
na działce; 1,5 miejsca na 100 m² powierzchni 
u�ytkowej usług, 

c) dla terenów Ut/T-15 niezb�dn� ilo�� miejsc 
postojowych bilansowa� uwzgl�dniaj�c teren 
KDP/TK-1, 

d) dla terenu MU/T-14 miejsca postojowe bilansowa� 
z uwzgl�dnieniem terenu parkingu w pasie 
drogowym ulicy KDD, 

 
  10) Zabudowa na terenie ZPp/T-3 jako budynki 

parterowe, niepodpiwniczone z dachami 
podniesionymi bez poddaszy u�ytkowych, 
zlokalizowane w wyznaczonych strefach jak na 
rysunku, z uwzgl�dnieniem ustale� ust. 4 pkt 4, z 
zachowaniem odległo�ci pomi�dzy obiektami 
minimum 15 m/liczonej po okr�gu ci�gu pieszo-
jezdnego/ i szeroko�ci frontu maksimum 12 m, z 
dost�pem dla osób niepełnosprawnych, 

 

  11) Dla terenów Ut/T15 i ZPp/T-3 - Burmistrz 
zabezpieczy wykonanie koncepcji urbanistyczno - 
architektonicznej, której celem jest stworzenie 
oryginalnych rozwi�za� wkomponowanych w 
krajobraz, 

 
  12) Obowi�zuje wykonanie stałego, estetycznego 

oddzielenia terenów Ut/T-15 od ci�gu zieleni 
urz�dzonej ZP/T-3. 

 
ROZDZIAŁ 7 

USTALENIA DLA TERENÓW OKRE �LONYCH NA 
ZAŁ�CZNIKU NR 1/8 

 
§ 31. 1. Ustala si� przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem: 
MN/T-11 - teren zabudowy jednorodzinnej. 
 

2. Ochrona �rodowiska. 
Nie ustala si� warunków. 

 
3. Ochrona dziedzictwa kulturowego. 

Ustala si� strefy ochrony konserwatorskiej E i OW, 
obowi�zuj� ustalenia § 12 ust. 4 i 5. 

 
4. Komunikacja 

 
  1) wydziela si� pas oznaczony symbolem KDG na 

poszerzenie drogi wojewódzkiej, 
  2) ustala si� pas drogowy ci�gu pieszo-jezdnego KDpj 

stanowi�cego główny dojazd do terenów jak w ust. 1, 
  3) ustala si� zakaz organizacji dojazdów do terenów jak 

w ust. 1 z drogi głównej KDG, 
  4) obowi�zuj� ustalenia działu II, rozdział 4, § § 15-16. 
 

5. Infrastruktura techniczna. 
Obowi�zuj� ustalenia działu II, rozdział 5, § § 17-24. 

 
6. Zasady realizacji zabudowy. 

 
  1) Nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku. 
 
  2) Minimalna wielko�� działek 600 m². 
 
  3) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna 50 %. 
 
  4) Wska�nik intensywno�ci zabudowy max. 0,3. 
 
  5) Odległo�� pomi�dzy budynkami wzdłu� linii zabudowy 

minimum 15 m. 
 
  6) Wysoko�� zabudowy 2 kondygnacje w tym poddasze 

u�ytkowe, wysoko�� max. 9,5 m, �cianka kolankowa 
wysoko�ci do 1,2 m. 

 
  7) Dachy wysokie, spadki 40o z tolerancj� 10o, pokryte 

dachówk� lub materiałami dachówkopodobnymi w 
odcieniach czerwieni i br�zu. 

 
  8) Rz�dna posadzek parteru 0,5 m od projektowanej 

rz�dnej terenu. 
 
  9) Miejsca postojowe - zabezpieczy� 1 miejsce na ka�d� 

działk�. 
 
  10) Obowi�zuje wykonanie niezb�dnych izolacji 

akustycznej przez inwestora nowej zabudowy, 
 
  11) Przebudowa budynku w projektowanym pasie 

drogowym wymaga uzgodnie� z zarz�dc� drogi. 
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ROZDZIAŁ 8 
USTALENIA DLA TERENÓW OKRE �LONYCH  

NA ZAŁ�CZNIKU NR 1/9 
 

§ 32. 1. Ustala si� przeznaczenie terenu oznaczonego 
symbolem U/T-15 na tereny zabudowy usługowej, bez 
mo�liwo�ci lokalizacji targowiska miejskiego z 
wykluczeniem usług uci��liwych. 
 

2. Ochrona �rodowiska. 
Nie ustala si� warunków. 

 
3. Ochrona dziedzictwa kulturowego. 

Nie ustala si� warunków. 
 
4. Komunikacja. 

 
  1) Obsługa komunikacyjna terenu jak w ust. 1 z drogi 

lokalnej KDL oraz drogi dojazdowej KDD. 
 
  2) Obowi�zuj� ustalenia działu II, rozdział 4, § § 15-16. 
 

5. Infrastruktura techniczna. 
Obowi�zuj� ustalenia działu II, rozdział 5, § § 17-24. 

 
6. Zasady realizacji zabudowy: 

 
  1) Nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku. 
 
  2) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna 30 %. 
 
  3 Wska�nik intensywno�ci zabudowy max. 0,6. 
 
  4) Wysoko�� zabudowy - 1-3 kondygnacji w tym 

poddasze u�ytkowe, max. 12 m, 
 
  5) Dachy o spadkach 30o z tolerancj� 10o pokryte 

dachówk� lub materiałami dachówkopodobnymi. 
 
  6) Rz�dne posadzek parteru max. 1,0 m w stosunku do 

projektowanej rz�dnej terenu. 
 
  7) Miejsca postojowe - w zale�no�ci od potrzeb lecz nie 

mniej ni� 1,5 miejsca na 100 m² powierzchni u�ytkowej 
oraz 1,5 miejsce na 3 zatrudnionych. 

 
  8) Zapewni� dost�p dla osób niepełnosprawnych. 
 

ROZDZ AŁ 9 
USTALENIA DLA TERENÓW OKRE �LONYCH  

NA ZAŁ�CZNIKU NR 1/10 
 

§ 33. 1. Ustala si� przeznaczenie terenu oznaczonego 
symbolami: 
 
  1) MU/T-14 - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowa, z 

wykluczeniem funkcji uci��liwych, 
 
  2) U/T-15 - zabudowa usługowa, z wykluczeniem funkcji 

uci��liwych, 
 
  3) ZP/T-3 - teren zieleni urz�dzonej z głównym ci�giem 

pieszym, przy zagospodarowaniu terenu nale�y 
eksponowa� odmiany drzew i krzewów powi�zanych z 
ro�linno�ci� naturaln� obszaru miasta. 

 
2. Ochrona �rodowiska. 

Nie ustala si� warunków. 
 
 

3. Ochrona dziedzictwa kulturowego. 
Nie ustala si� warunków szczególnych. 
Teren znajduje si� w obszarze przewidzianym do 
rewitalizacji wg studium - obszar nr 4. 

 
4. Komunikacja 

 
  1) Ustala si� przebieg ulicy dojazdowej KDD, 
 
  2) Dojazd do terenów MU/T-14 wył�cznie z ulicy 

dojazdowej KDD, 
 
  3) Dojazd do terenu U/T-15 z istniej�cego układu ulic 

dojazdowych, 
 
  4) Obowi�zuj� ustalenia działu II, rozdział 4, § § 15-16. 
 

5. Infrastruktura techniczna. 
Obowi�zuj� ustalenia działu II, rozdział 5, § § 17-24. 

 
6. Zasady realizacji zabudowy: 

 
  1) Nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku. 
 
  2) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 

a) zabudowa mieszkalno-usługowa 40 %, 
b) zabudowa usługowa 30 %, 

 
  3) Wska�nik intensywno�ci zabudowy netto max. 0,6, 
 
  4) Wysoko�� zabudowy: 

a) mieszkaniowo-usługowej - 2-3 kondygnacji w tym 
poddasze u�ytkowe, max. 12 m, 

b) usługowa - 2 kondygnacje, max. 9,0 m, 
 
  5) Dachy: 

a) zabudowa mieszkaniowo-usługowa - wysokie, 
spadki 40o z tolerancj� 10o, pokryte dachówk� lub 
materiałami dachówkopodobnymi w odcieniach 
czerwieni i br�zu, 

b) zabudowa usługowa - wg rozwi�za� 
indywidualnych, 

 
  6) Rz�dne posadzek parteru w zabudowie usługowej 

dostosowa� do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 
  7) Miejsca postojowe - minimum 1,5 miejsca na 1 mieszkanie, 

uwzgl�dnia si� miejsca w gara�ach wbudowanych, 
1,5 miejsca na 100 m² powierzchni u�ytkowej usług oraz 
o 1,5 miejsca na 3 zatrudnionych. 

 
ROZDZIAŁ 10 

USTALENIA DLA TERENÓW OKRE �LONYCH   
NA ZAŁ�CZNIKU NR 1/11 - 1/14 

 
§ 34. 1. Ustala si� przeznaczenie terenów 

oznaczonych symbolami 
 
  1) Uo/T-15 i Uo/T-19 - tereny zabudowy usług o�wiaty z 

mo�liwo�ci� realizacji ogólnodost�pnych boisk i 
urz�dze� sportowych, opartych o regulaminy ustalone 
przez Burmistrza, który zabezpiecza �rodki na ich 
realizacj� oraz u�ytkowanie w tym na stosowny dozór i 
konserwacj�, 

 
  2) ZI/T- 4 - teren zieleni izolacyjnej, któr� nale�y wykona� 

jako pas szczelny wysoko�ci minimum 3 m i 
szeroko�ci minimum 1,5 m, 
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  3) ZP/T-3 - teren zieleni urz�dzonej, przy 
zagospodarowaniu terenu nale�y eksponowa� 
odmiany krzewów powi�zanych z ro�linno�ci� 
naturaln� obszaru miasta. 

 
2. Ochrona �rodowiska. 

Nie ustala si� warunków. 
 
3. Ochrona dziedzictwa kulturowego. 

 
  1) Ustala si� stref� ochrony konserwatorskiej A dla 

terenu oznaczonego symbolem Uo/T-19, obowi�zuj� 
ustalenia § 12 ust. 1,2 - zał. nr 1/12. 

 
  2) Ustala si� strefy ochrony konserwatorskiej B i OW dla 

terenów oznaczonych symbolem Uo/T-15, obowi�zuj� 
ustalenia § 12, ust. 2,3,4 - zał. nr 1/14. 

 
  3) Obejmuje si� ochron� budynki znajduj�ce si� w 

ewidencji zabytków miasta Działdowo, zgodnie z 
ustaleniami § 12 ust.2 pkt 3 - zał. nr 1/12. 

 
  4) Tereny okre�lone na zał�cznikach 1/12, 1/13, 1/14 

znajduj� si� w obszarze przewidzianym do rewitalizacji 
wg studium - obszary nr 1,4,5. 

 
4. Komunikacja: 

 
  1) Dojazdy do obiektów o�wiaty wg stanu istniej�cego. 

Zmiany wymagaj� uzgodnie� z zarz�dcami dróg, 
 
  2) Wydziela si� teren KDZ, niezb�dny do realizacji ronda 

- zał. nr 1/14, 
 
  3) Obowi�zuj� ustalenia działu II, rozdział 4, § § 15-16. 
 

5. Infrastruktura techniczna. 
Obowi�zuje ochrona istniej�cych uj�� wodnych - zał. nr 
1/13. 
Obowi�zuj� ustalenia działu II, rozdział 5, § § 17-24. 

 
6. Zasady realizacji zabudowy: 

 
  1) Dopuszcza si� modernizacj� istniej�cych i budow� 

nowych obiektów o�wiaty i sportu o wysoko�ci nie 
przekraczaj�cej istniej�cej zabudowy, je�eli pozwalaj� 
na to warunki terenowe i ustalony program 
u�ytkowania terenu. 

 
  2) Na terenie Uo/T-19 dopuszcza si� adaptacj� budynku 

byłej sali gimnastycznej przy ul. Skłodowskiej-Curie na 
funkcje rekreacyjno - sportowe - zał. nr 1/12. 

 
  3) Na terenach jak w ust. 1 nale�y w zale�no�ci od 

potrzeb przyległej zabudowy mieszkaniowej montowa� 
ekrany akustyczne. 

 
  4) Na terenach jak w ust. 1 nale�y lokalizowa� miejsca 

postojowe, w ilo�ci uzale�nionej od potrzeb oraz 
warunków terenowych. 

 
  5) Przy modernizacji i realizacji nowych obiektów 

uwzgl�dni� konieczno�� zapewnienia dost�pu dla 
osób niepełnosprawnych. 

 
  6) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30 %. 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ 11 
USTALENIA DLA TERENÓW OKRE �LONYCH NA 

ZAŁ�CZNIKU NR 1/15 
 

§ 35. 1. Ustala si� przeznaczenie terenu oznaczonego 
symbolem ZIg/T-4 na teren zieleni izolacyjnej przy 
głównym punkcie zasilania GPZ, na którym dopuszcza si� 
tymczasow� lokalizacj� parterowych obiektów 
gara�owych, dla których zako�czenie okresu 
tymczasowego u�ytkowania terenu ustala si� do ko�ca 
2017 r., 

 
2. Ochrona �rodowiska. 

Nie ustala si� warunków. 
 
3. Ochrona dziedzictwa kulturowego. 

Nie ustala si� warunków. 
 
4. Komunikacja. 

Ustala si� dojazd do terenów z ulicy głównej /ul. 
Olszty�skiej/ na warunkach okre�lonych przez zarz�dc� 
drogi. 

 
5. Infrastruktura techniczna. 

Obowi�zuj� ustalenia działu II, rozdział 5, § § 17-24. 
 
6. Zasady lokalizacji. 

Ustala si�, �e lokalizacja obiektów gara�owych nast�pi 
wył�cznie w oparciu o warunki i uzyskane uzgodnienia 
zakładu energetycznego, ze wzgl�du na obecno�� słupów 
elektroenergetycznych oraz bezpiecze�stwo budowy i 
eksploatacji gara�y. 
 

ROZDZIAŁ 12 
USTALENIA DLA TERENÓW OKRE �LONYCH NA 

ZAŁ�CZNIKU NR 1/16 
 

§ 36. 1. Ustala si� przeznaczenie terenów 
oznaczonych symbolami: 
 
  1) WS2/T-1 - tereny wód powierzchniowych - 

projektowany staw, powi�zany z rowem T-1 od strony 
północnej, otoczony terenami zieleni urz�dzonej, 
obowi�zuje ochrona brzegu przed spływem 
zanieczyszcze�, zakaz doprowadzenia �cieków 
sanitarnych i niepodczyszczonych wód deszczowych, 
przy regulacji linii brzegowej stosowa� głównie 
materiały naturalne, 

 
  2) ZP/T-3 - teren zieleni urz�dzonej, jako ci�g terenów 

rekreacyjnych wokół stawu i cieku wodnego, przy 
zagospodarowaniu terenu nale�y eksponowa� 
odmiany drzew i krzewów powi�zanych z ro�linno�ci� 
naturaln� obszaru miasta; ustala si� stref� 
dopuszczalnej lokalizacji obiektów usługowego dla 
obsługi u�ytkowników zieleni i stawu okre�lon� na 
rysunku, z mo�liwo�ci� realizacji mieszkania dla 
wła�ciciela, 

 
  3) ZN/T-2 - teren zieleni naturalnej. 
 

2. Ochrona �rodowiska. 
Ustala si� ochron� korytarza ekologicznego, obowi�zuj� 
ustalenia § 13. 

 
3. Ochrona dziedzictwa kulturowego. 

Nie ustala si� warunków. 
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4. Komunikacja. 
Na terenie ZN/T-2 ustala si� rezerw� na realizacj� ulicy 
lokalnej KDL, zgodnie z ustaleniami studium. 
Obsługa komunikacyjna dla strefy dopuszczalnej lokalizacji 
obiektów usługowych z ulicy D. 

 
5. Infrastruktura techniczna. 

Obowi�zuj� ustalenia działu II, rozdział 5, § § 17-24. 
 
6. Zasady realizacji zabudowy: 

  1) Zabudowa dopuszczalna w strefie okre�lonej na 
zał�czniku 1/16, 

  2) Wysoko�� zabudowy 2 kondygnacje w tym poddasze 
u�ytkowe max. 9,5 m, z mieszkaniem wła�ciciela lub 
u�ytkownika budynku, 

  3) Dachy wysokie, spadki 40o z tolerancj� 10o, pokryte 
dachówk� lub materiałami dachówkopodobnymi w 
odcieniach czerwieni i br�zu, 

  4) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50 %. 
 

ROZDZIAŁ 13 
USTALENIA W ZAKRESIE GOSPODARKI MASAMI 

ZIEMNYMI 
 

§ 37. 1. Dla obszaru całego miasta Działdowo ustala si� 
nast�puj�ce warunki i sposób zagospodarowania mas 
ziemnych usuwanych w zwi�zku z realizacj� inwestycji: 
 
  1) Przemieszczane masy ziemne musz� odpowiada� 

standardom czysto�ci wymaganych przepisami ochrony 
�rodowiska. 

  2) Masy ziemne niespełniaj�ce warunków wymaganej 
czysto�ci jak w pkt 1, przeznacza si� odpowiednio do 
utylizacji w oparciu o przepisy dotycz�ce gospodarki 
odpadami. 

  3) Masy ziemne jak w pkt 1 przeznacza si� w pierwszej 
kolejno�ci na potrzeby planowanych nasypów, 
obwałowa� i wypełnienia obni�e� niezb�dnych w 
gospodarce miejskiej. 

  4) Przeznaczenie na cele jak w pkt 3 dla osób fizycznych i 
prawnych nast�puje w drugiej kolejno�ci. 

 
2. Burmistrz ustala plan zapotrzebowania na masy 

ziemne, wyznacza miejsce ich składowania i okre�la 
kolejno�� realizacji zada�. 

 
3. Burmistrz zapewnia kontrol� jako�ci mas ziemnych, 

wła�ciwe usypywanie w wyznaczonych miejscach oraz 
spełnienia zasad bezpiecze�stwa ruchu drogowego. 
 

DZIAŁ IV 
PRZEPISY KO�COWE 

 
§ 38. Ustala si�, �e w obszarze obj�tym zmian� 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Działdowo, okre�lon� niniejsz� uchwał� oraz 
rysunkami jak w § 2 ust. 1 - trac� moc ustalenia uchwały 
XXXVI/445/02 Rady Miejskiej Działdowa z dnia 24 maja 
2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Działdowo (ogł. w Dz. Urz�d. Woj. 
Warm - Mazurskiego Nr 78, poz. 1166 ze zm.). 

 
§ 39. 1. W celu ujednolicenia post�powania na obszarze 

całego miasta w cz��ci dotycz�cej ochrony �rodowiska 
kulturowego wynikaj�cego w wej�ciem w �ycie w 2003 r. 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad nimi wprowadza si� 
ni�ej podane zmiany w tre�ci § 28 uchwały Rady Miejskiej 
Działdowa Nr XXXVI/445/02 z dnia 24 maja 2002 r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Działdowo: 

 
  1) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Nale�y obj�� ochron� wszystkie obiekty wpisane do 
rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem oraz obszary 
wpisane do rejestru zabytków, co do których obowi�zuje 
konieczno�ci uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac”, 

  2) dodaje si� ust. 4 o tre�ci: 
„4. Obejmuje si� ochron� obiekty znajduj�ce si� w 
gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo. W 
odniesieniu do tych obiektów oraz w odniesieniu do stref 
ochrony konserwatorskiej wyznaczonych w niniejszym 
planie obowi�zuje konieczno�� uzgadniania inwestycji 
budowlanych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
Ponadto obowi�zuje konieczno�� uzyskania pozywanej 
opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
przypadku prowadzenia prac na podstawie zgłoszenia w 
starostwie powiatowym zgodnie z ustaw� Prawo 
budowlane”, 

  3) dodaje si� ust. 5 o tre�ci: 
„5. Po uchwaleniu przez Rad� Miasta Planu ochrony 
zabytków, jego ustalenia nale�y uwzgl�dni� w 
post�powaniu realizacyjnym”. 

 
§ 40. 1. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 oraz art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustala si� nast�puj�ce jednorazowe opłaty od wzrostu 
warto�ci nieruchomo�ci: 
 
  1) wszystkie nowe tereny do zabudowy - 30 %, 
  2) inne tereny - nie ustala si�. 
 

2. Ustalenia ust. 1 nie dotycz� nieruchomo�ci, które s� 
własno�ci� miasta Działdowo lub s� przeznaczone na cele 
publiczne. 

 
3. Opłaty pobierane s� jednorazowe w przypadku zbycia 

nieruchomo�ci przez wła�ciciela lub u�ytkownika 
wieczystego. 
 

§ 41. Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z 
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w �rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) 
ustala si� przynale�no�� ustalonych funkcji terenów do 
poszczególnych terenów, klasyfikowanych wg 
dopuszczalnych poziomów hałasu: 
 
  1) W grupie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

- MN/T-11 - zabudowa jednorodzinna, 
  2) W grupie zabudowy zwi�zanej ze stałym lub 

wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzie�y: 
- Uo/T-15 - zabudowa usługowa /o�wiata/, 
- Uo/T-19 - zabudowa usługowa /o�wiata/, 

  3) W grupie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego: 
- MM/T-12 - zabudowa mieszana, 

  4) W grupie zabudowy mieszkaniowej z usługami: 
- MU/T-14 - zabudowa usługowo-mieszkaniowa, 
- UPM/T-16 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

z działalno�ci� gospodarcz�, 
  5) Pozostałe grupy wg Rozporz�dzenia nie wyst�puj�. 
 

§ 42. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 
Miasta Działdowo. 
 

§ 43. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 

Przewodnicz�ca Rady 
Teresa Bartkowska-Furtak 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXVIII/293/09 
Rady Miasta Działdowo 
z dnia 28 wrze�nia 2009 r. 

 
Rozstrzygni �cie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Działdowo. 
 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo wyło�ony był do publicznego 
wgl�du w terminie od 22.07.2009 r. - 13.08.2009 r. Dyskusja publiczna nad przyj�tymi w projekcie zmiany planu ustaleniami 
odbyła si� 6.08.2009 r. 

W trakcie dyskusji publicznej nie zgłoszono uwag do zmiany planu. 
W ustalonym terminie do 28.09.2009 zgłoszono nast�puj�ce uwagi: 

 
1. Wojciech Wółkowski zamieszkały w Działdowie. 
Tre�� uwagi: 
W zwi�zku z nieczytelno�ci� wyło�onej wersji zmiany planu wnioskuje si� o ponowne wyło�enie projektu do publicznego 

wgl�du. 
Rozstrzygni �cie: 
Nieuwzgl�dniona 
Uzasadnienie: 
Uwaga niezasadna. 
Podczas dyskusji publicznej projektant planu zaproponował a�eby nanie�� drobne korekty w tek�cie planu, literowe jak 

równie� słowne dla przejrzysto�ci tekstu projektu uchwały. 
Dokonane korekty zostały zapisane w protokole z dyskusji publicznej. 
Naniesione korekty nie maj� istotnego wpływu na tre�� projektu uchwały jak równie� jej czytelno�� oraz nie wymagaj� 

ponownego wyło�enia do publicznego wgl�du. 
 
2. Wojciech Wółkowski zamieszkały w Działdowie. 
Tre�� uwagi: 
Przesuni�cie odcinka projektowanej drogi pomi�dzy ul. Mławsk� a Kanałem Mły�skim w kierunku północno-zachodnim, tak 
aby stanowiła ona kontynuacj� projektowanej w mpzp drogi biegn�cej równolegle do ul. Wolno�ci, po południowo-zachodniej 
stronie ul. Mławskiej. Rozwi�zanie to pozwoli w przyszło�ci poł�czy� obie drogi i stanowi� „zacz�tek” południowo-wschodniej 
„obwodnicy Starego Miasta”. Przesuni�cie odcinka projektowanej drogi umo�liwi te� w przyszło�ci odtworzenie na terenie 
miasta Działdowo dawnego zalewu - Stawu Kisi�skiego”. /Zał. nr 1/3 i 1/4/. 
Rozstrzygni �cie: 
Nieuwzgl�dniona 
Uzasadnienie: 
Przebieg projektowanej drogi ustalony został w Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Działdowo - uchwała Nr IX/93/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 13 wrze�nia 2007 r. 
Przebieg projektowanej drogi uzgodniony został z Zarz�dem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie i jest zgodny z przepisami o 
drogach publicznych. 
 
 

Zał�cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXVIII/293/09 
Rady Miasta Działdowo 
z dnia 28 wrze�nia 2009 r. 

 
Rozstrzygni �cie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrast ruktury technicznej, nale ��cych do zada 	 własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, w stosunku do  terenów obj �tych zmian � miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo. 
 

1. Ustalenia planu nie zmieniaj� zasad funkcjonowania systemu infrastruktury technicznej nale��cych do zada� własnych 
miasta zapisanych w obowi�zuj�cych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo. 

 
2. Do zada� podstawowych miasta Działdowo nale�y: 

- realizacja drogi lokalnej KDL - zał�cznik nr 1/3 i 1/4, 
- realizacja głównej trasy rowerowej - zał�cznik 1/3 i 1/4, 
- realizacja ci�gu pieszo-jezdnego KDpjt - zał�cznik nr 1/7, 
- doprowadzenie sieci infrastruktury technicznej do nowych terenów przeznaczonych pod zabudow�. 

 
3. Rozstrzygni�cie. 

- kolektory kanalizacji sanitarnej oraz inne, niezb�dne sieci infrastruktury technicznej nale�y prowadzi� w wzdłu� dróg 
istniej�cych, 

- uzbrojenie terenów nale�y wł�czy� do wieloletniego programu zada� inwestycyjnych w ramach bud�ety miasta, 
- nale�y podj�� działania na rzecz pozyskania partnerów do realizacji zada� inwestycyjnych oraz �rodków pomocowych 

przy współpracy z gminami s�siednimi. 
 
 


