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 UCHWAŁA Nr XXXI/432/2009

Rady Gminy Kobylnica

 z dnia 27 marca 2009 r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatnoWci za usługi opiekuMcze i specjalistyczne                  

usługi opiekuMcze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, ze zm. z 2002 r.: Dz. U Nr 23 poz. 220,Nr 62 poz. 
558,Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271,ze 
zm. z 2003 r.: Dz. U. Nr 80 poz. 717,Nr 162 poz. 1568,ze 
zm. z 2004 r.: Dz. U. Nr 102 poz. 1055,Nr 116 poz. 1203, ze 
zm. z 2005 r.: Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,ze 
zm. z 2006 r.: Dz. U Nr 17 poz. 128,Nr 181 poz. 1337, ze 
zm. z 2007 r.: Dz. U. Nr 48 poz. 327,Nr 138 poz. 974,Nr173 
poz. 1218,ze zm. z 2008 r.: Dz. U Nr 180 poz. 1111,Nr 223 
poz. 1458) i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej j (t.j. Dz. U. z 2008 r Nr 115, poz. 728 
ze zm. z 2008 Dz. U. Nr 171 poz. 1056, Nr 216 poz. 1367, 
Nr 223 poz. 1458,ze zm. z 2009 Dz. U. Nr 6 poz. 33) Rada 
Gminy Kobylnica uchwala, co nastCpuje:

§ 1

Zał>cznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/242/2004 Rady Gminy 
Kobylnica z dnia 29 czerwca 2004 Rady Gminy Kobylnica w 
sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatno-
Wci za usługi opiekuMcze i specjalistyczne usługi opiekuMcze, 
oraz szczegółowe warunki czCWciowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak równiec tryb ich pobierania (Dz. Urz. 
Woj. Pomorskiego Nr 127, poz. 2204), otrzymuje brzmienie, 
jak w zał>czniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXXIX/424/2006 Rady Gminy 
Kobylnica z dnia 28 lutego 2006 r. o zmianie uchwały w 
sprawie zasad przyznawania i odpłatnoWci za usługi opie-
kuMcze i specjalistyczne usługi opiekuMcze.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza siC Kierownikowi OWrodka 
Pomocy Społecznej w Kobylnicy.

§ 4

Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomor-
skiego.

 Przewodnicz>cy
Rady Gminy

Józef Gawrych

   Zał>cznik
   do Uchwały Nr XXXI/432/2009
   Rady Gminy Kobylnica
   z dnia 27 marca 2009 r.

1. Kalkulacja kosztów do ustalenia stawki godzinowej 
usług opiekuMczych Koszt usług opiekuMczych w 2008 r. 
ogółem                – 131.376,29 zł
IloWć przepracowanych godzin  - 12.814,5

131.376,29 zł : 12.814,5 godz. = 10,25 zł za 1 godzinC

1597

 UCHWAŁA Nr XXVII/169/09

Rady Miejskiej W Kwidzynie

 z dnia 26 lutego 2009 r.

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Malborska - Południe” w Kwidzynie.

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, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 
80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 oraz 
z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 
717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 
113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319 
i Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880 oraz z 2008 r. 
Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) 
uchwala siC, co nastCpuje:

Dział I
PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1
Zakres obowi>zywania planu

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przest-
rzennego Miasta Kwidzyna, uchwalonego uchwał> 
Nr XIV/153/99 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 
25 listopada 1999 r., uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego „Malborska 
- Południe” w Kwidzynie (o powierzchni ok. 31 ha) 
zwany dalej planem, obejmuj>cy obszar, którego 
granicC południow> stanowi zabudowa mieszkaniowa 
przy ulicy KrCtej, granicC zachodni> stanowi naturalna 
skarpa oraz zachodnia granica administracyjna 
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Rozdział 2
Oznaczenia graficzne planu

§ 3

Ustala siC oznaczenia graficzne zawarte na rysunku 
planu bCd>ce ustaleniami planu:
1) granica obszaru objCtego planem;
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu lub 

rócnych zasadach zagospodarowania -okreWlone;
3) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu lub 

rócnych zasadach zagospodarowania - orientacyjne;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) granica strefy „B” poWredniej ochrony konserwatorskiej;
6) granica stref ochrony archeologicznej;
7) budynki wpisane do gminnej ewidencji zabytków;
8) oznaczenia literowe wraz z numerami wyrócniaj>cymi 

poszczególne tereny funkcjonalne:
a) 1 U, 2 U – tereny zabudowy usługowej nieuci>cliwej,
b) 3 P/U/MN – teren zabudowy produkcyjnej, zabudowy 

usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostoj>cej,

c) 4 MN/U, 5 MN/U, 6 MN/U, 7 MN/U, 8 MN/U, 9 MN/U, 
10 MN/U, 11 MN/U, 12 MN/U, 13 MN/U, 14 MN/U 
– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostoj>cej i zabudowy usługowej nieuci>cliwej,

d) 15 MN,16 MN, 17 MN, 18 MN, 19 MN, 20 MN, 21 
MN, 22 MN, 23 MN, 24MN, 25 MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj>cej,

e) 26 MN/MW – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

f) 27 ZP – teren zieleni urz>dzonej,
g) 28 ZP/WS, 29 ZP/WS – tereny zieleni urz>dzonej i wód 
Wródl>dowych,

h) 30 E, 31 E, 32 E, 33 E, 34 E – tereny infrastruktury 
elektroenergetycznej – stacji transformatorowych,

i) 1 KDL, 2 KDL – tereny dróg publicznych – ulice klasy 
lokalnej,

j) 3 KDD, 4 KDD, 5 KDD, 6 KDD, 7 KDD – tereny dróg 
publicznych - ulice klasy dojazdowej,

k) 8 KDW, 9 KDW, 10 KDW, 11 KDW, 12 KDW, 13 KDW, 
14 KDW, 15 KDW – tereny dróg wewnCtrznych,

l) 16 KX – teren ci>gu pieszego,
m) 17 KX/WS, 18 KX/WS, 19 KX/WS, 20 KX/WS, 21 KX/

WS, 22 KX/WS, 23 KX/WS – tereny ci>gów pieszych 
i rowów melioracyjnych.

Dział II
USTALENIA OGÓLNE

Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 4

1. Ustala siC linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnym sposobie zagospodarowania 
przedstawione na rysunku planu.

2. Ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy przedstawione 
na rysunku planu.

3. Ustala siC realizacjC nowej zabudowy zgodnej z 
przeznaczeniem terenu, rozbudowC oraz nadbudowC 
obiektów istniej>cych z uwzglCdnieniem linii zabudowy 
okreWlonych na rysunku planu, z zachowaniem 
przepisów odrCbnych oraz z uwzglCdnieniem ustaleM 
szczegółowych.

4. Ustala siC zakaz lokalizowania wolno stoj>cych masztów 
antenowych.

5. Ustala siC zakaz umieszczania noWników reklamowych 
na elewacjach budynków w sposób zmieniaj>cy lub 
zakrywaj>cy elementy wystroju architektonicznego takie 

miasta Kwidzyna, granicC północn> stanowi granica 
obowi>zywania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Malborska-Północ”, zaW granicC 
wschodni> stanowi granica obowi>zywania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Malborska-
Wschód”.

2. Integralne czCWci uchwały stanowi>:
1) rysunek planu jako zał>cznik nr 1;
2) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych, jako zał>cznik nr 2;

3) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu, jako zał>cznik nr 3.

§ 2

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) liniach rozgraniczaj>cych tereny o rócnym przeznacze-

niu lub rócnych zasadach zagospodarowania - okre-
Wlonych - nalecy przez to rozumieć linie rozdzielaj>ce 
tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania ustalone w planie, których przebieg 
nie podlega zmianie;

2) liniach rozgraniczaj>cych tereny o rócnym przeznacze-
niu lub rócnych zasadach zagospodarowania - orienta-
cyjnych - nalecy przez to rozumieć linie przedstawione 
na rysunku planu okreWlaj>ce granice terenów o usta-
lonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, 
których przebieg moce być zmieniony, jeWli bCdzie to 
uzasadnione projektowanym zagospodarowaniem 
terenu i potrzebami funkcjonalnymi oraz pozostanie 
w zgodzie z przepisami odrCbnymi;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalecy przez to 
rozumieć liniC, przy której moce być umieszczona 
Wciana zewnCtrzna budynku, bez mocliwoWci jej prze-
kraczania w kierunku linii rozgraniczaj>cej, z wyj>t-
kiem takich elementów architektonicznych, jak balkon, 
wykusz, gzyms, okap dachu, schody, pochylnia, rynna, 
rura spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju 
architektonicznego, które mog> być usytuowane poza 
ni>, na odległoWć do 0,8 m dla okapów i gzymsów oraz 
1,3 dla pozostałych elementów, bez prawa przekracza-
nia linii rozgraniczaj>cych;

4) przeznaczeniu zamiennym terenu - nalecy przez to 
rozumieć przeznaczenie, które jest realizowane w 
zamian za funkcje okreWlone jako przeznaczenie pod-
stawowe;

5) zabudowie usługowej nieuci>cliwej - nalecy przez to 
rozumieć budynki ucytecznoWci publicznej, zamieszka-
nia zbiorowego oraz drobnej wytwórczoWci, rzemiosła 
i handlu, wraz z obiektami i pomieszczeniami pomoc-
niczymi, z wył>czeniem:
a) stacji paliw, stacji gazu płynnego, zakładów pogrze-

bowych, stacji i obiektów obsługi motoryzacyjnej, 
myjni samochodowych, stolarni, zakładów produk-
cyjnych i wytwórczych, magazynów, warsztatów 
naprawczych, lakierni i blacharni, składów,

b) przedsiCwziCć, dla których raport oddziaływania na 
Wrodowisko jest lub moce być wymagany.

6) zieleni ochronnej – nalecy przez to rozumieć zespół lub 
zespoły zieleni aktywnej biologicznie przez wiCksz> 
czCWć roku, wystCpuj>ce w formie zwartych zrócnico-
wanych nasadzeM drzew, krzewów i pn>czy, pełni>ce 
funkcje izolacyjne - ograniczaj>ce rozprzestrzenianie 
siC zanieczyszczeM i hałasu oraz bariery wzrokowej.

2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu, a 
niezdefiniowane powycej nalecy rozumieć zgodnie z 
obowi>zuj>cymi przepisami prawa.
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1) dom mieszkalny przy ul. Malborskiej 21;
2) dom mieszkalny przy ul. Malborskiej 25;
3) dom mieszkalny przy ul. Malborskiej 79;
4) szkoła ludowa przy ul. Malborskiej 85 (dwa budynki).

4. Wszelkie prace budowlane dotycz>ce budynków 
wpisanych do ewidencji zabytków wymagaj> uzyskania 
zgody właWciwego konserwatora zabytków.

5. Ustala siC dwie strefy ochrony archeologicznej, okreWlone 
na rysunku planu. Wszelkie prace ziemne w granicach 
stref ochrony archeologicznej wymagaj> uzyskania 
uzgodnienia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w GdaMsku oraz uzyskania pozytywnej opinii 
Muzeum Archeologicznego w GdaMsku. W granicach 
stref wymagane jest przeprowadzenie wyprzedzaj>cych 
badaM wykopaliskowych i wykonanie dokumentacji 
archeologiczno-konserwatorskiej.

Rozdział 6
Granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów 

podlegaj>cych ochronie ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów

§ 7

Nie ustala siC.

Rozdział 7
Granice i sposoby zagospodarowania terenów górniczych, 

a takce terenów naraconych na niebezpieczeMstwo 
powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych

§ 8

Nie ustala siC.

Rozdział 8
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWci objCtych planem miejscowym

§ 9

1. Podziału na działki budowlane dokonywać nalecy 
zgodnie z ustaleniami planu oraz na podstawie 
przepisów odrCbnych. Wydzielenie działki budowlanej 
musi umocliwiać właWciwe zagospodarowanie terenu, w 
tym zapewnienie dostCpu do drogi publicznej poprzez 
bezpoWredni do niej dostCp, przez drogC wewnCtrzn> 
lubustanowienie odpowiedniej słucebnoWci drogowej;  
zapewnienie dojWć i dojazdów, w tym dla jednostek 
ratowniczo-gaWniczych stracy pocarnej; zapewnienie 
miejsc postojowych okreWlonych w planie; właWciwego  
gromadzenia odpadów oraz przył>czenie do sieci 
infrastruktury technicznej.

2. Dopuszcza siC wydzielenie niezbCdnych działek pod 
urz>dzenia infrastruktury technicznej na całym obszarze 
objCtym planem.

3. Podział poszczególnych terenów funkcjonalnych 
na działki budowlane musi uwzglCdniać potrzebC 
wydzielenia niezbCdnych terenów dla realizacji inwestycji 
celu publicznego.

4. W przypadku innego podziału na działki budowlane nic 
przedstawiony na rysunku planu ustala siC minimaln> 
powierzchniC działki budowlanej w zabudowie usługowej, 
mieszkaniowej lub mieszkalno-usługowej:
1) dla terenów oznaczonych symbolami 9 MN/U, 13 MN/

U, 21 MN - 1500m2;
2) dla terenów oznaczonych symbolami 16 MN i 20 

MN:
a) dla działek w zabudowie blianiaczej - 400m2;
b) dla działek w zabudowie szeregowej - 200m2;

3) dla pozostałych terenów - 800m2.

jak kolumny, pilastry, lizeny, okna, obramowania okien 
i portali, przyczółki, balustrady, gzymsy i zwieMczenia, 
płycizny i dekoracje sztukatorskie, połacie dachowe.

Rozdział 4
Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego

§ 5

1. Ustala siC strefC ochrony krajobrazu, obejmuj>c> cały 
obszar planu. W strefie tej obowi>zuje kształtowanie 
przestrzeni w sposób nienaruszaj>cy walorów 
widokowych panoram miasta z zespołem zamkowo-
katedralnym, postrzeganych od strony północnej oraz 
zachodniej.

2. W celu ochrony wartoWci przyrodniczych i krajobrazowych 
ustala siC:
1) zakaz lokalizacji w obszarze planu przedsiCwziCć 

mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko lub 
przedsiCwziCć, dla których obowi>zek sporz>dzenia 
raportu o oddziaływaniu na Wrodowisku jest lub moce 
być wymagany, w rozumieniu przepisów o ochronie 
Wrodowiska, za wyj>tkiem:
a) elementów niezbCdnych dla prawidłowego funk-

cjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów 
incynieryjnych,

b) przedsiCwziCć dla których przeprowadzona proce-
dura oceny oddziaływania na Wrodowisko wykazała 
brak niekorzystnego wpływu na stan Wrodowiska.

2) zakres oddziaływania ewentualnej uci>cliwoWci funkcji 
mieszkalnych, usługowych lub produkcyjnych nie moce 
wykraczać poza granice własnoWci ich lokalizacji;

3) zakaz naruszania naturalnego charakteru istniej>cych 
na terenach oznaczonych symbolami 28 ZP/WS, 29 
ZP/WS oraz 2 U zbiorników wodnych, z wyj>tkiem 
koniecznych zmian ze wzglCdu na potrzeby wzrostu 
retencji wodnej, ochrony przeciwpocarowej lub prze-
ciwpowodziowej oraz budowy układu drogowego;

4) zakaz dokonywania przekształceM naturalnej rzeaby 
terenu, w tym niszczenia i zmiany profilu skarp i kra-
wCdzi erozyjnych, w>wozów, lokalnych dolin, taraso-
wania krawCdzi zboczy z wyj>tkiem działaM słuc>cych 
ochronie i zabezpieczeniu stabilnoWci gruntu;

5) obowi>zek zachowania w stopniu maksymalnym ist-
niej>cego drzewostanu; ewentualne usuniCcie drzew 
i krzewów z terenu działki budowlanej, moce nast>pić 
w oparciu o przepisy odrCbne.

3. Dla terenów oznaczonych symbolami 27 ZP, 28 ZP/WS 
i 29 ZP/WS ustala siC minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej - 80% powierzchni terenu.

Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej

§ 6

1. Ustala siC strefC „B” poWredniej ochrony konserwatorskiej, 
okreWlon> na rysunku planu. Wszelkie prace budowlane w 
granicach strefy wymagaj> uzyskania zgody właWciwego 
konserwatora zabytków.

2. Wszelkie prace ziemne prowadzone w granicach strefy 
„B” poWredniej ochrony konserwatorskiej powinny być 
poprzedzone niezbCdnym nadzorem archeologicznym, 
a w razie odkrycia znalezisk archeologicznych 
konieczne jest przeprowadzenie badaM. Zakres nadzoru 
archeologicznego okreWla Pomorski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w GdaMsku.

3. Ustala siC budynki wpisane do gminnej ewidencji 
zabytków oznaczone na rysunku planu:
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i rozbudowC istniej>cych oraz lokalizacjC nowych 
sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej, 
niezwi>zanych bezpoWrednio z obsług> terenu, z 
wymogiem udostCpnienia jej słucbom eksploatacyjnym 
i konserwatorskim, na całym obszarze objCtym planem.

§ 14

Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodC:
1) ustala siC podł>czenie działek budowlanych 

i budynków do miejskiej sieci wodoci>gowej w sposób 
umocliwiaj>cy pobór wody, zgodny z funkcj> i sposobem 
zagospodarowania;

2) ustala siC pobór wody dla potrzeb socjalno-bytowych 
i przeciwpocarowych z miejskiej sieci wodoci>gowej;

3) sieć wodoci>gow> rozdzielcz> nalecy projektować w 
ci>gach komunikacyjnych z zachowaniem układów 
pierWcieniowych.

§ 15

Zasady obsługi w zakresie gospodarki Wciekowej:
1) ustala siC podł>czenie budynków oraz działek 

budowlanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, w sposób 
umocliwiaj>cy odprowadzenie Wcieków sanitarnych w 
stopniu wystarczaj>cym dla obsługi funkcji i sposobu 
zagospodarowania i zabudowy działek;

2) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza siC 
odprowadzenie Wcieków sanitarnychdo indywidualnych 
zbiorników bezodpływowych. Po wybudowaniu 
zbiorczej kanalizacji sanitarnej ustala siC nakaz likwidacji 
wszystkich indywidualnych zbiorników;

3) ustala siC odprowadzenie Wcieków do istniej>cej 
oczyszczalni Wcieków (poza obszarem opracowania 
planu);

4) ustala siC odprowadzenie wód opadowych z terenów dróg 
publicznych do sieci kanalizacji deszczowej. Do czasu 
wybudowania miejskiej sieci dopuszcza siC tymczasowe 
studnie chłonne lub inne rozwi>zania techniczne zgodne 
z przepisami odrCbnymi;

5) ustala siC odprowadzenie wód deszczowych z terenów 
działek budowlanych do gruntu w granicach działki; iloWć 
wód deszczowych odprowadzonych do gruntu nie moce 
przekroczyć jego chłonnoWci;

6) wszystkie zrzuty wód opadowych pochodz>ce z 
zanieczyszczonych powierzchni powinny być wyposacone 
w urz>dzenia podczyszczaj>ce na wylotach.

§ 16

Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energiC elek-
tryczn>:
1) ustala siC podł>czenie działek budowlanych i budynków 

do sieci elektroenergetycznej, w sposób umocliwiaj>cy 
pobór energii elektrycznej, w stopniu wystarczaj>cym dla 
obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy 
działki;

2) ustala siC zasilanie w energiC elektryczn> z 
linii elektroenergetycznych poprzez stacje 
transformatorowe;

3) sieć elektroenergetyczn> nalecy realizować jako 
podziemn>, jedynie w braku innych mocliwoWci dopuszcza 
siC sieć napowietrzn>,

4) stacje transformatorowe nalecy lokalizować na 
geodezyjnie wydzielonych działkach z dostCpem do 
drogi publicznej;

5) zabrania siC budowy napowietrznych przył>czy 
energetycznych.

§ 17

Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energiC 
ciepln> – budynki powinny być zasilane z miejskiej sieci 

Rozdział 9
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 10

1. W granicach planu obowi>zuje ustalenie geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz 
wykonania robót budowlanych. Sposób lokalizacji obiektu 
budowlanego i prowadzenia robót budowlanych nalecy 
dostosować do stanu warunków gruntowych.

2. Dla terenów oznaczonych symbolami 9 MN/U, 13 MN/U, 
14 MN/U, 21 MN i 25 MN wskazane jest przeprowadzenie 
szczegółowych badaM geologiczno-incynierskich przy 
realizacji nowych inwestycji, z uwagi na złocone warunki 
gruntowo-wodne. Dla tych terenów ustala siC:
1) zakaz podpiwniczenia budynków w zasiCgu obszarów 

z poziomem wody gruntowej powycej 1 m p. p. t, oraz 
ustala siC prowadzenie uzbrojenia w płytkich wyko-
pach nie naruszaj>c stosunków wodnych;

2) zakaz samowolnego nasypywania i obnicania 
powierzchni terenu działek powycej poziomu terenu 
działek s>siednich oraz odprowadzania wód opado-
wych na s>siednie działki i drogi.

§ 11

Dla pozostałych terenów funkcjonalnych wskazane jest 
przeprowadzenie wstCpnych badaM geologiczno-incynier-
skich przy realizacji nowych inwestycji, z uwagi na złocone 
warunki gruntowo-wodne.

Rozdział 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji

§ 12

1. Ustala siC nastCpuj>c> klasyfikacjC układu drogowego:
1) układ podstawowy tworz> drogi klasy lokalnej ozna-

czone symbolami 1 KDL, 2 KDL;
2) układ obsługuj>cy tworz>:

a) drogi klasy dojazdowej: 3 KDD, 4 KDD, 5 KDD, 6 
KDD, 7 KDD,

b) drogi wewnCtrzne: 8 KDW, 9 KDW, 10 KDW, 11 
KDW, 12 KDW, 13 KDW, 14 KDW, 15 KDW,

c) ci>gi piesze: 16 KX, 17 KX/WS, 18 KX/WS, 19 
KX/WS, 20 KX/WS, 21 KX/WS, 22 KX/WS, 23 KX/
WS.

2. Dla dróg wewnCtrznych dopuszcza siC przekrój 
jednoprzestrzenny bez wyodrCbnionej jezdni i chodników 
oraz elementy uspokojenia ruchu.

3. Tereny w liniach rozgraniczaj>cych dróg przeznaczone s> 
do ruchu i postoju pojazdów, ruchu pieszych, lokalizacji 
Wciecek rowerowych oraz lokalizacji sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej.

4. Ustala siC minimalne wskaaniki zapewnienia iloWci miejsc 
postojowych w granicach działki budowlanej:
1) 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny;
2) 1 miejsce postojowe na kacde rozpoczCte 50m2 

powierzchni ucytkowej usług.

Rozdział 11
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

infrastruktury technicznej

§ 13

1. Dopuszcza siC utrzymanie, remonty, przebudowC 
i rozbudowC istniej>cych oraz lokalizacjC nowych 
sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej w pasach 
komunikacji drogowej.

2. Dopuszcza siC utrzymanie, remonty, przebudowC 



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 80 — 5922 — Poz. 1597

Rozdział 12
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenów

§ 20

1. Do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza 
siC dotychczasowe ucytkowanie terenów, w tym 
nieruchomoWci przeznaczonych pod realizacjC inwestycji 
celu publicznego.

2. Ustala siC zakaz realizacji wszelkich obiektów 
tymczasowych, o ile ustalenia szczegółowe planu nie 
stanowi> inaczej.

Rozdział 13
WysokoWć stawki procentowej słuc>cej naliczeniu opłaty z 

tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci

§ 21

1. Dla nieruchomoWci gminnych lub przeznaczonych 
na realizacjC inwestycji celu publicznego – nie ma 
zastosowania.

2. Dla pozostałych nieruchomoWci – 30%.

ciepłowniczej, posiadać indywidualne lub zbiorcze aródła 
dostarczania ciepła w stopniu wystarczaj>cym dla prawi-
dłowego ucytkowania, zgodnego z funkcj>, z zaleceniem 
wykorzystania energii elektrycznej, gazu lub oleju nisko-
siarkowego.

§ 18

Zasady obsługi w zakresie gospodarki odpadami stałymi 
– ustala siC, ce odpady komunalne powinny być gromadzo-
ne w ogólnodostCpnych kontenerach lub na własnej posesji 
zgodnie warunkami okreWlonymi w przepisach odrCbnych 
i systematycznie wywocone przez wyspecjalizowane słucby 
na składowisko odpadów wskazane przez Burmistrza Miasta 
Kwidzyna lub zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla 
miasta Kwidzyna. Pozostałe odpady bCd> zagospodarowy-
wane zgodnie z przepisami odrCbnymi.

§ 19

Zasady obsługi w zakresie telekomunikacji:
1) ustala siC podł>czenie do telefonii stacjonarnej poprzez 

istniej>c> i projektowan> sieć teletechniczn>;
2) zabrania siC budowy napowietrznych linii telefo- 

nicznych.

 
Dział III 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE – KARTY TERENÓW 

§ 22. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 1 U, 2 U: 

Symbole terenów na rysunku planu: 
(powierzchnia terenu) 

1 U (3430 m2), 2 U (17267 m2)  

1. Przeznaczenie terenów - tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej. 

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) dopuszcza się realizację funkcji mieszkalnej wbudowanej w bryłę budynku usługowego, powierzchnia 
mieszkalna nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej obiektu usługowego; 

2) ustala się zakaz grodzenia terenu 1 U od strony terenu 29 ZP/WS oraz 1 KDL; 
3) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych i ciągów pieszych; 
4) zakaz dokonywania przekształceń naturalnej rzeźby terenu, w tym niszczenia i zmiany profilu skarp 

i krawędzi erozyjnych, wąwozów, lokalnych dolin, tarasowania krawędzi zboczy z wyjątkiem działań służących 

ochronie i zabezpieczeniu stabilności gruntu. 
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy działki - 35% powierzchni działki budowlanej; 
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 35 % powierzchni działki budowlanej; 
3) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 

a) dla budynków usługowych na terenie 1 U - 2, w tym poddasze użytkowe, 
b) dla budynków usługowych na terenie 2 U - 3, w tym poddasze użytkowe, 
c) dla zabudowy garażowej, gospodarczej lub garażowo-gospodarczej - 1;  

4) maksymalna wysokość nowej zabudowy: 
a) dla budynków usługowych na terenie 1 U – 9 m, 
b) dla budynków usługowych na terenie 2 U – 11 m, 
c) dla zabudowy garażowej, gospodarczej lub garażowo-gospodarczej – 5 m; 

5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o minimalnej długości kalenicy 6 m i nachyleniu połaci dachowych – 
30º– 40º; 

6) zakaz realizacji dachów namiotowych i naczółkowych; 
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7) pokrycie dachów: obowiązuje stosowanie pokrycia ceramicznego lub naśladującego ceramiczne w odcieniach 
koloru czerwonego, ceglastego i brązowego; 

8) wskazane zastosowanie na elewacjach budynków charakterystycznych dla regionu detali architektonicznych: 
lukarn, werand, okapów, cokołów oraz materiałów budowlanych: ceramiki, drewna, kamienia, łupka oraz tynku 
gładkiego. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej - ustala się dojazd do działek budowlanych z przyległych dróg publicznych, z dróg 
wewnętrznych lub poprzez ustanowienie odpowiednich służebności drogowych. 

§ 23. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego symbolem 3 P/U/MN: 

Symbol terenu na rysunku planu: 
(powierzchnia terenu) 

3 P/U/MN (6886 m2)  

1. Przeznaczenie terenu - teren zabudowy produkcyjnej, zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej. 

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszych; 
2) obowiązuje realizacja zieleni ochronnej (izolacyjnej) - zlokalizowanego wzdłuż południowo-zachodniej granicy 

terenu; 
3) zakaz dokonywania przekształceń naturalnej rzeźby terenu, w tym niszczenia i zmiany profilu skarp 

i krawędzi erozyjnych, wąwozów, lokalnych dolin, tarasowania krawędzi zboczy z wyjątkiem działań służących 

ochronie i zabezpieczeniu stabilności gruntu. 
2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy działki - 35 % powierzchni działki budowlanej; 
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 35 % powierzchni działki budowlanej; 
3) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 

a) dla budynków produkcyjnych, usługowych i mieszkalnych - 2, w tym poddasze użytkowe, 
b) dla zabudowy garażowej, gospodarczej lub garażowo-gospodarczej - 1; 

4) maksymalna wysokość nowej zabudowy: 
a) dla budynków produkcyjnych, usługowych i mieszkalnych - 9 m, 
b) dla zabudowy garażowej, gospodarczej lub garażowo-gospodarczej - 5 m; 

5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o minimalnej długości kalenicy 6 m i nachyleniu połaci dachowych - 
30º– 40º; 

6) zakaz realizacji dachów namiotowych i naczółkowych; 
7) pokrycie dachów: obowiązuje stosowanie pokrycia ceramicznego lub naśladującego ceramiczne w odcieniach 

koloru czerwonego, ceglastego i brązowego; 
8) wskazane zastosowanie na elewacjach budynków charakterystycznych dla regionu detali architektonicznych: 

lukarn, werand, okapów, cokołów oraz materiałów budowlanych: ceramiki, drewna, kamienia, łupka oraz tynku 
gładkiego. 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej - ustala się dojazd do działki budowlanej z przyległych dróg publicznych, z dróg 
wewnętrznych lub poprzez ustanowienie odpowiednich służebności drogowych. 

§ 24. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 4 MN/U, 5 MN/U, 6 MN/U, 7 MN/U,  
8 MN/U, 9 MN/U, 10 MN/U, 11 MN/U, 12 MN/U, 13 MN/U i 14 MN/U: 

Symbole terenów na rysunku planu: 
(powierzchnia terenu) 

4 MN/U (5606 m2), 5 MN/U (1147 m2), 6 MN/U (1079 m2),  
7 MN/U (1882 m2), 8 MN/U (5528 m2), 9 MN/U (4112 m2),  

10 MN/U (4889 m2), 11 MN/U (31609 m2), 12 MN/U (8803 m2), 
13 MN/U (12987 m2), 14 MN/U (10153 m2) 

1. Przeznaczenie terenów - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i zabudowy usługowej 
nieuciążliwej. 

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) dla terenów 8 MN/U, 11 MN/U, 12 MN/U i 14 MN/U dopuszcza się lokalizację więcej niż jednego budynku 
mieszkalnego lub usługowego na działce budowlanej; 

2) dla terenów 4 MN/U, 5 MN/U, 6 MN/U, 7 MN/U, 9 MN/U, 10 MN/U, 13 MN/U ustala się zakaz lokalizacji więcej 
niż jednego budynku mieszkalnego lub usługowego na działce budowlanej; 

3) ustala się budynki wpisane do gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu:  

Poz. 1597
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a) w granicach terenu 8 MN/U - szkoła ludowa przy ul. Malborskiej 85 (dwa budynki), 
b) w granicach terenu 11 MN/U - dom mieszkalny przy ul. Malborskiej 79, 
c) w granicach terenu 12 MN/U - dom mieszkalny przy ul. Malborskiej 25, 
d) w granicach terenu 14 MN/U - dom mieszkalny przy ul. Malborskiej 21. 
Wszelkie prace budowlane dotyczące budynków wpisanych do ewidencji zabytków wymagają uzyskania zgody 
właściwego konserwatora zabytków; 

4) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych i ciągów pieszych; 
5) zakaz dokonywania przekształceń naturalnej rzeźby terenu, w tym niszczenia i zmiany profilu skarp 

i krawędzi erozyjnych, wąwozów, lokalnych dolin, tarasowania krawędzi zboczy z wyjątkiem działań służących 

ochronie i zabezpieczeniu stabilności gruntu. 
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy działki - 25 % powierzchni działki budowlanej; 
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 60 % powierzchni działki budowlanej; 
3) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 

a) dla budynków usługowych i mieszkalnych w granicach terenów 4 MN/U, 5 MN/U, 6 MN/U, 7 MN/U, 
9 MN/U, 10 MN/U, 11 MN/U, 12 MN/U, 13 MN/U i 14 MN/U - 2, w tym poddasze użytkowe, 

b) dla budynków usługowych i mieszkalnych w granicach terenu 8 MN/U – 3, w tym poddasze użytkowe, 
c) dla zabudowy garażowej, gospodarczej lub garażowo-gospodarczej - 1;  

4) maksymalna wysokość nowej zabudowy: 
a) dla budynków mieszkalnych, usługowych lub mieszkalno-usługowych w granicach terenów 4 MN/U, 

5 MN/U, 6 MN/U, 7 MN/U, 9 MN/U, 10 MN/U, 11 MN/U, 12 MN/U, 13 MN/U i 14 MN/U –  9 m, 
b) dla budynków mieszkalnych, usługowych lub mieszkalno-usługowych w granicach terenu 8 MN/U – 11 m, 
c) dla zabudowy garażowej, gospodarczej lub garażowo-gospodarczej - 5 m; 

5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o minimalnej długości kalenicy 6 m i nachyleniu połaci dachowych -
30º– 40º; 

6) zakaz realizacji dachów namiotowych i naczółkowych; 
7) ustala się kierunek głównej kalenicy budynków mieszkalnych, usługowych lub mieszkalno-usługowych: 

a) dla terenów 4 MN/U, 5 MN/U, 6 MN/U i 7 MN/U – prostopadły do drogi 5 KDD, 
b) dla terenu 8 MN/U – równoległy do ul. Malborskiej, 
c) dla terenu 9 MN/U – równoległy do frontu działki, 
d) dla terenu 10 MN/U – równoległy do drogi 1 KDL lub 7 KDD, 
e) dla terenu 11 MN/U – równoległy do drogi 6 KDD lub ul. Malborskiej, 
f) dla terenu 12 MN/U – równoległy do drogi 1 KDL lub ul. Malborskiej, 
g) dla terenu 13 MN/U – równoległy do drogi 7 KDD; 

8) pokrycie dachów: obowiązuje stosowanie pokrycia ceramicznego lub naśladującego ceramiczne w odcieniach 
koloru czerwonego, ceglastego i brązowego; 

9) wskazane zastosowanie na elewacjach budynków charakterystycznych dla regionu detali architektonicznych: 
lukarn, werand, okapów, cokołów oraz materiałów budowlanych: ceramiki, drewna, kamienia, łupka oraz tynku 
gładkiego. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej - ustala się dojazd do działek budowlanych z przyległych dróg publicznych, z dróg 
wewnętrznych lub poprzez ustanowienie odpowiednich służebności drogowych. 

§ 25. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 15 MN, 16 MN, 17 MN, 18 MN, 19 MN, 20 
MN, 21 MN, 22 MN, 23 MN, 24 MN i 25 MN: 

Symbole terenów na rysunku planu: 
(powierzchnia terenu) 

15 MN (2987 m2), 16 MN (3459 m2), 17 MN (11688 m2),  
18 MN (15334 m2), 19 MN (5294 m2), 20 MN (7508 m2),  
21 MN (23245 m2), 22 MN (6154 m2), 23 MN (7463 m2),  

24 MN (19280 m2), 25 MN (8297 m2) 
1. Przeznaczenie terenów - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. 

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) ustala się zakaz lokalizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego na działce budowlanej;
2) dla terenu 16 MN i 20 MN dopuszcza się realizację budynków w formie zabudowy bliźniaczej lub szeregowej; 
3) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych i ciągów pieszych; 
4) na terenie 18 MN ustala się strefę ochrony archeologicznej, określoną na rysunku planu. Wszelkie prace 

ziemne w granicach strefy ochrony archeologicznej wymagają uzyskania uzgodnienia Pomorskiego 
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Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku oraz uzyskania pozytywnej opinii Muzeum 
Archeologicznego w Gdańsku. W granicach strefy wymagane jest przeprowadzenie wyprzedzających badań 
wykopaliskowych i wykonanie dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej; 

5) zakaz dokonywania przekształceń naturalnej rzeźby terenu, w tym niszczenia i zmiany profilu skarp i krawędzi 
erozyjnych, wąwozów, lokalnych dolin, tarasowania krawędzi zboczy z wyjątkiem działań służących ochronie 

i zabezpieczeniu stabilności gruntu. 
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy działki: 
a) dla terenu 15 MN - 20 % powierzchni działki budowlanej; 
b) dla terenów 16 MN, 17 MN, 18 MN, 19 MN, 20 MN, 21 MN, 22 MN, 23 MN, 24 MN, 25 MN - 25 % 

powierzchni działki budowlanej; 
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 

a) dla terenu 15 MN - 70 % powierzchni działki budowlanej; 
b) dla terenów 16 MN, 17 MN, 18 MN, 19 MN, 20 MN, 21 MN, 22 MN, 23 MN, 24 MN, 25 MN - 60 % 

powierzchni działki budowlanej; 
3) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych:  

a) dla budynków mieszkalnych - 2, w tym poddasze użytkowe, 
b) dla zabudowy garażowej, gospodarczej lub garażowo-gospodarczej -1; 

4) maksymalna wysokość nowej zabudowy: 
c) dla budynków mieszkalnych - 9 m, 
d) dla zabudowy garażowej, gospodarczej lub garażowo-gospodarczej - 5 m; 

5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o minimalnej długości kalenicy 6 m i nachyleniu połaci dachowych - 
30º– 40º; 

10) zakaz realizacji dachów namiotowych i naczółkowych; 
11) ustala się kierunek głównej kalenicy budynków mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych: 

a) dla terenu 16 MN – równoległy do drogi 8 KDW, 
b) dla terenu 17 MN – równoległy do frontu działki, 
c) dla terenu 18 MN – prostopadły do drogi 4 KDD, 
d) dla terenu 19 MN – równoległy do drogi 1 KDL lub 3 KDD, 
e) dla terenu 20 MN, – równoległy do drogi 3 KDD, 
f) dla terenu 21 MN – równoległy do drogi 1 KDL, 4 KDD lub 7 KDD, 
g) dla terenu 22 MN – równoległy do drogi 1 KDL, 
h) dla terenu 23 MN – równoległy do drogi 6 KDD, 
i) dla terenu 25 MN – równoległy do drogi 7 KDD; 

12) pokrycie dachów: obowiązuje stosowanie pokrycia ceramicznego lub naśladującego ceramiczne w odcieniach 
koloru czerwonego, ceglastego i brązowego; 

13) wskazane zastosowanie na elewacjach budynków charakterystycznych dla regionu detali architektonicznych: 
lukarn, werand, okapów, cokołów oraz materiałów budowlanych: ceramiki, drewna, kamienia, łupka oraz tynku 
gładkiego. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej - ustala się dojazd do działek budowlanych z przyległych dróg publicznych lub z dróg 
wewnętrznych lub poprzez ustanowienie odpowiednich służebności drogowych. 

§ 26. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego symbolem 26 MN/MW: 

Symbol terenu na rysunku planu: 
(powierzchnia terenu) 

26 MN/MW (4257 m2)  

1. Przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. 

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się realizację budynków w formie zabudowy wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej; 
2) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych i ciągów pieszych; 
3) zakaz dokonywania przekształceń naturalnej rzeźby terenu, w tym niszczenia i zmiany profilu skarp i krawędzi 

erozyjnych, wąwozów, lokalnych dolin, tarasowania krawędzi zboczy z wyjątkiem działań służących ochronie 

i zabezpieczeniu stabilności gruntu. 
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy działki - 25 % powierzchni działki budowlanej; 
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 60 % powierzchni działki budowlanej; 
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3) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych:  
c) dla budynków mieszkalnych - 2, w tym poddasze użytkowe, 
d) dla zabudowy garażowej, gospodarczej lub garażowo-gospodarczej -1; 

4) maksymalna wysokość nowej zabudowy: 
e) dla budynków mieszkalnych - 9 m, 
f) dla zabudowy garażowej, gospodarczej lub garażowo-gospodarczej - 5 m; 

5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o minimalnej długości kalenicy 6 m i nachyleniu połaci dachowych 
budynków mieszkalnych - 30º– 40º; 

14) zakaz realizacji dachów namiotowych i naczółkowych; 
15) pokrycie dachów: obowiązuje stosowanie pokrycia ceramicznego lub naśladującego ceramiczne w odcieniach 

koloru czerwonego, ceglastego i brązowego; 
16) wskazane zastosowanie na elewacjach budynków charakterystycznych dla regionu detali architektonicznych: 

lukarn, werand, okapów, cokołów oraz materiałów budowlanych: ceramiki, drewna, kamienia, łupka oraz tynku 
gładkiego. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej - ustala się dojazd do działek budowlanych z przyległych dróg publicznych lub z dróg 
wewnętrznych lub poprzez ustanowienie odpowiednich służebności drogowych. 

§ 27. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego symbolem 27 ZP: 

Symbol terenu na rysunku planu: 
(powierzchnia terenu) 

27 ZP (20193 m2)  

1. Przeznaczenie terenu - teren zieleni urządzonej. 

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy;  
2) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych oraz obiektów małej architektury typu pomosty, 

ławki, altany, itp.; 
3) ustala się zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną wysoką i niską; 
4) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych; 
5) ustala się strefę ochrony archeologicznej określoną na rysunku planu. Wszelkie prace ziemne w granicach 

strefy ochrony archeologicznej wymagają uzyskania uzgodnienia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Gdańsku oraz uzyskania pozytywnej opinii Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. W granicach 
strefy wymagane jest przeprowadzenie wyprzedzających badań wykopaliskowych i wykonanie dokumentacji 
archeologiczno-konserwatorskiej; 

6) zakaz dokonywania przekształceń naturalnej rzeźby terenu, w tym niszczenia i zmiany profilu skarp i krawędzi 
erozyjnych, wąwozów, lokalnych dolin, tarasowania krawędzi zboczy z wyjątkiem działań służących ochronie 

i zabezpieczeniu stabilności gruntu. 
3. Zasady obsługi komunikacyjnej - ustala się dojazd do terenu zieleni urządzonej z przyległych dróg publicznych 
lub z dróg wewnętrznych. 

§ 28. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 28 ZP/WS i 29 ZP/WS: 

Symbole terenów na rysunku planu: 
(powierzchnia terenu) 

28 ZP/WS (5939 m2), 29 ZP/WS (4141 m2)
 

1. Przeznaczenie terenów - tereny zieleni urządzonej i wód śródlądowych. 

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy;  
2) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych oraz obiektów małej architektury typu pomosty, 

ławki, altany, itp.; 
3) ustala się utrzymanie stawów, naturalnych zbiorników wodnych; 
4) ustala się zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną wysoką i niską; 
5) dopuszcza się realizację ciągów pieszych i ścieżek rowerowych. 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej - ustala się dojazd do terenów zieleni urządzonej z przyległych dróg publicznych 
lub z dróg wewnętrznych. 
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§ 29. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 28 E, 29 E, 30 E, 31 E i 32 E: 

Symbole terenów na rysunku planu: 
(powierzchnia terenu) 

30 E (14 m2), 31 E (20 m2), 32 E (20 m2), 33 E (20 m2),  
34 E (21 m2) 

1. Przeznaczenie terenów: 

1) podstawowe: tereny infrastruktury elektroenergetycznej – stacji transformatorowych; 

2) zamienne: a) dla terenu 31 E - teren zabudowy usługowej nieuciążliwej, 
b) dla terenów 33 E i 34 E - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 

i zabudowy usługowej nieuciążliwej, 
c) dla terenów 30 E i 32 E - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej; 

2. W przypadku realizacji przeznaczenia zamiennego ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenów: 

1) dla terenu 31 E - obowiązują ustalenia zawarte w § 22, ust. 2; 
2) dla terenów 33 E i 34 E - obowiązują ustalenia zawarte w § 24, ust. 2; 
3) dla terenów 30 E i 32 E - obowiązują ustalenia zawarte w § 25, ust. 2; 

3. W przypadku realizacji przeznaczenia zamiennego ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenów: 

1) dla terenu 31 E - obowiązują ustalenia zawarte w § 22, ust. 3; 
2) dla terenów 33 E i 34 E - obowiązują ustalenia zawarte w § 24, ust. 3; 
3) dla terenów 30 E i 32 E - obowiązują ustalenia zawarte w § 25, ust. 3; 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej - ustala się dojazd do terenów stacji transformatorowych z przyległych dróg 
publicznych lub z dróg wewnętrznych. 

§ 30. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 1 KDL, 2 KDL: 

Symbole terenów na rysunku planu: 
(powierzchnia terenu) 

1 KDL (12302 m2), 2 KDL (514 m2)  

1. Przeznaczenie terenów - tereny dróg publicznych – ulice klasy lokalnej. 

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) ustala się zakaz zabudowy terenu; 
2) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury typu ławki, lampy uliczne, przystanki, fontanny, itp. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodna z rysunkiem planu: 
a) dla terenu 1 KDL - 15 m, 
b) dla terenu 2 KDL - 10 m; 

2) ulice jednojezdniowe dwukierunkowe z obustronnymi chodnikami; 
3) lokalizacja nowych zjazdów na warunkach zarządcy drogi. 

§ 31. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 3 KDD, 4 KDD, 5 KDD, 6 KDD, 7 KDD: 

Symbole terenów na rysunku planu: 
(powierzchnia terenu) 

3 KDD (1260 m2), 4 KDD (1096 m2), 5 KDD (3667 m2),  
6 KDD (3715 m2), 7 KDD (5608 m2) 

1. Przeznaczenie terenów - tereny dróg publicznych – ulice klasy dojazdowej. 

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) ustala się zakaz zabudowy terenu; 
2) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodna z rysunkiem planu: 
a) dla terenu 3 KDD i 4 KDD - 10 m, 
b) dla terenów 5 KDD, 6 KDD, 7 KDD - 12 m; 

2) ulice jednojezdniowe dwukierunkowe z obustronnymi chodnikami; 
3) lokalizacja nowych zjazdów na warunkach zarządcy drogi. 
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§ 32. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 8 KDW, 9 KDW, 10 KDW, 11 KDW,  
12 KDW, 13 KDW, 14 KDW, 15 KDW: 

Symbole terenów na rysunku planu: 
(powierzchnia terenu) 

8 KDW (4399 m2), 9 KDW (322 m2), 10 KDW (222 m2),  
11 KDW (764 m2), 12 KDW (303 m2), 13 KDW (178 m2), 

14 KDW (371 m2), 15 KDW (156 m2) 
1. Przeznaczenie terenów: 

1) podstawowe: tereny dróg wewnętrznych; 

2) zamienne: a) dla terenów 12 KDW, 13 KDW, 15 KDW - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej i zabudowy usługowej nieuciążliwej, 

b) dla terenów 10 KDW, 11 KDW, 14 KDW - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej. 

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:  

1) w przypadku realizacji przeznaczenia podstawowego ustala się zakaz zabudowy terenu; 
2) w przypadku realizacji przeznaczenia zamiennego:  

a) dla terenów 12 KDW, 13 KDW i 15 KDW obowiązują ustalenia zawarte w § 24, ust. 2, 
b) dla terenów 10 KDW, 11 KDW i 14 KDW obowiązują ustalenia zawarte w § 25, ust. 2. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) w przypadku realizacji przeznaczenia podstawowego:  
a) ulice jednoprzestrzenne, bez wyodrębnionej jezdni i chodników, 
b) lokalizacja nowych zjazdów na warunkach zarządcy drogi; 

2) w przypadku realizacji przeznaczenia zamiennego:  
a) dla terenów 12 KDW, 13 KDW i 15 KDW obowiązują ustalenia zawarte w § 24, ust. 3, 
b) dla terenów 10 KDW, 11 KDW i 14 KDW obowiązują ustalenia zawarte w § 25, ust. 3. 

4. W przypadku realizacji przeznaczenia zamiennego ustala się zasady obsługi komunikacyjnej - dojazd do działek 
budowlanych z przyległych dróg publicznych, z dróg wewnętrznych lub poprzez ustanowienie odpowiednich 
służebności drogowych. 

§ 33. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego symbolem 16 KX: 

Symbol terenu na rysunku planu: 
(powierzchnia terenu) 

16 KX (246 m2)
 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe teren ciągu pieszego; 

2) zamienne teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i zabudowy usługowej 
nieuciążliwej. 

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) w przypadku realizacji przeznaczenia podstawowego ustala się zakaz zabudowy terenu; 
2) w przypadku realizacji przeznaczenia zamiennego obowiązują ustalenia zawarte w § 24, ust. 2. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów - w przypadku realizacji przeznaczenia 
zamiennego obowiązują ustalenia zawarte w § 24, ust. 3. 

4. W przypadku realizacji przeznaczenia zamiennego ustala się zasady obsługi komunikacyjnej - dojazd do działek 
budowlanych z przyległych dróg publicznych, z dróg wewnętrznych lub poprzez ustanowienie odpowiednich służebności 
drogowych. 
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§ 34. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolem 17 KX/WS, 18 KX/WS, 19 KX/WS,  
20 KX/WS, 21 KX/WS, 22 KX/WS i 23 KX/WS: 

Symbole terenów na rysunku planu: 
(powierzchnia terenu) 

17 KX/WS (258 m2), 18 KX/WS (1567 m2), 19 KX/WS (1918 m2), 

20 KX/WS (1197 m2), 21 KX/WS (1161 m2), 22 KX/WS (1233 m2), 
23 KX/WS (1871 m2) 

1. Przeznaczenie terenów: 

1) podstawowe tereny ciągów pieszych i rowów melioracyjnych; 

2) zamienne - dla terenów 17 KX/WS, 19 KX/WS, 20 KX/WS, 21 KX/WS i 23 KX/WS - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i zabudowy usługowej nieuciążliwej, 
- dla terenów 18 KX/WS i 22 KX/WS - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej. 

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) w przypadku realizacji przeznaczenia podstawowego: 
c) ustala się zakaz zabudowy terenu, 
d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury; 

2) w przypadku realizacji przeznaczenia zamiennego:  
a) dla terenów 17 KX/WS, 19 KX/WS, 20 KX/WS, 21 KX/WS i 23 KX/WS obowiązują ustalenia zawarte 

w § 24 ust. 2, 
b) dla terenów 18 KX/WS i 22 KX/WS obowiązują ustalenia zawarte w § 25 ust. 2. 

3. W przypadku realizacji przeznaczenia zamiennego ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów:  

1) dla terenów 17 KX/WS, 19 KX/WS, 20 KX/WS, 21 KX/WS i 23 KX/WS obowiązują ustalenia zawarte w § 24 ust. 
3, 

2) dla terenu 18 KX/WS i 22 KX/WS obowiązują ustalenia zawarte w § 25 ust. 3. 

4. W przypadku realizacji przeznaczenia zamiennego ustala się zasady obsługi komunikacyjnej - dojazd do działek 
budowlanych z przyległych dróg publicznych, z dróg wewnętrznych lub poprzez ustanowienie odpowiednich służebności 
drogowych. 

 

Dział IV
PRZEPISY PRZEJVCIOWE I KOLCOWE

Rozdział 1
Ustalenia przejWciowe i koMcowe

§ 35

1. Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi Miasta 
Kwidzyna.

2. W zakresie uregulowania niniejsz> uchwał> trac> moc 
ustalenia:
1) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go „Malborska-Zachód” w Kwidzynie, uchwalonego 
Uchwał> Nr XV/166/99 Rady Miejskiej w Kwidzynie z 
dnia 16 grudnia 1999 r. (Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 
41 poz. 254 z dnia 10 kwietnia 2000 r.);

2) Zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Dzielnicy Północnej w Kwidzynie 

obejmuj>cej tereny zabudowy mieszkaniowej i działal-
noWci gospodarczej w rejonie ulicy Zimnej, uchwalonej 
Uchwał> Nr XLII/264/97 Rady Miejskiej w Kwidzynie 
z dnia 26 czerwca 1997 r. (Dz. U. Woj. Elbl>skiego Nr 
11 z dnia 5 wrzeWnia 1997 r.);

3) Zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Dzielnicy Północnej w Kwidzynie obejmu-
j>cej tereny pod rozbudowC szkoły podstawowej przy 
ulicy Malborskiej, uchwalonej Uchwał> Nr XLII/266/97 
Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 1997 r. 
(Dz. U. Woj. Elbl>skiego Nr 11 z dnia 5 wrzeWnia 
1997 r.).

3. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
Pomorskiego.

Przewodnicz>cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie

Kazimierz Gorlewicz
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   Zał>cznik Nr 1
   do Uchwały Nr XXVII/169/09
   Rady Miejskiej w Kwidzynie
   z dnia 26 lutego 2009 r.
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   Zał>cznik Nr 2
   do Uchwały Nr XXVII/169/09
   Rady Miejskiej w Kwidzynie
   z dnia 26 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIBCIE
RADY MIEJSKIEJ W KWIDZYNIE

o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy zapisanych w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego „Malborska - Południe” w 
Kwidzynie.

Na podstawie 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 
i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 
1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. 
Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w Kwidzynie 
okreWla nastCpuj>cy sposób realizacji i zasady finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które zgodnie 
z Ustaw> z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.) nalec> do 
zadaM własnych gminy i słuc> zaspakajaniu zbiorowych 
potrzeb mieszkaMców:
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

przewidziane do realizacji na podstawie planu 
stanowi>:
— drogi publiczne wraz z infrastruktur> techniczn>, 

oWwietleniem i chodnikami;
— sieci i urz>dzenia energetyczne, wodoci>gowe 

i zaopatrzenia w wodC, gazowe, kanalizacyjne, cie-
płownicze - modernizacja istniej>cych oraz budowa 
nowoprojektowanych sieci i urz>dzeM.

2. Sposób realizacji inwestycji:
 Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalec> do zadaM własnych gminy, zapisanych w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
odbywać siC bCdzie zgodnie z załoceniami okreWlonymi
w nastCpuj>cych dokumentach:
— „Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego miasta Kwidzyna”, przyjCtym 
uchwał> Nr XIV/153/99 Rady Miejskiej w Kwidzynie z 
dnia 25 listopada 1999 r.;

— „Programie Strategicznego Rozwoju Miasta Kwidzy-
na”;

— „Strategii Rozwoju Zrównowaconego Kwidzyna 
– Agenda 21”;

— „Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kwidzyn 
na lata 2007-2013”;

— oraz innych dokumentach, programach i planach inwe-
stycyjnych.

 Realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie z 
obowi>zuj>cymi przepisami prawa i normami w tym 
zakresie, w tym m.in. Ustaw> z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówieM publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, 
poz. 1655, z póan. zm.), Ustaw> z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z 
póan. zm.), Ustaw> z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z póan. 

zm.) i Prawem ochrony Wrodowiska (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 25, poz. 150, z póan. zm.). Inwestycje w zakresie 
dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej oraz 
ciepła realizowane bCd> w sposób okreWlony w ustawie 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z póan. zm.). Inwestycje w 
zakresie zaopatrzenia w wodC i odprowadzenia Wcieków 
realizowane bCd> zgodnie z ustaw> z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodC i zbiorowym 
odprowadzaniu Wcieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 
858, z póan. zm.).

 Sposób realizacji inwestycji wynikał bCdzie z 
wykorzystania mocliwych do zastosowania rozwi>zaM 
techniczno-echnologicznych, w sposób gwarantuj>cy 
dobr> jakoWć wykonania. Dopuszcza siC etapow> 
realizacjC inwestycji.

3. Zasady finansowania:
 Realizacja inwestycji drogowych bCdzie finansowana 

w całoWci lub w czCWci z budcetu miasta Kwidzyn lub 
na podstawie porozumieM publiczno-prywatnych, z 
dopuszczeniem porozumieM finansowych zawartych 
z innymi podmiotami, zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami, m.in. z Ustaw> z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 
2104, z póan. zm.) oraz z Ustaw> z dnia 16 grudnia 
2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu l>dowego 
(Dz. U. z 2005 r., Nr 267, poz. 2251, z póan. zm.) lub tec 
ze aródeł zewnCtrznych (np. fundusze strukturalne Unii 
Europejskiej, dotacje z budcetu paMstwa, itp.).

 Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, zwi>zanych z zaopatrzeniem terenu 
objCtego planem w paliwa gazowe, energiC elektryczn> 
oraz ciepło bCdzie realizowane ze Wrodków finansowych 
poszczególnych przedsiCbiorstw posiadaj>cych wy- 
magan> koncesjC, z dopuszczeniem porozumieM 
finansowych zawartych z innymi podmiotami. Inwestycje 
z zakresu budowy sieci wodoci>gowej i kanalizacji 
bCd> finansowane na podstawie art. 15 Ustawy z 
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodC i zbiorowym odprowadzeniu Wcieków (Dz. U. z 
2006 r., Nr 123, poz. 858, z póan. zm.), ze Wrodków 
własnych przedsiCbiorstwa wodno-kanalizacyjnego, z 
dopuszczeniem porozumieM finansowych zawartych z 
innymi podmiotami.

   Zał>cznik Nr 3
   do Uchwały Nr XXVII/169/09
   Rady Miejskiej w Kwidzynie
   z dnia 26 lutego 2009 r.

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu miejscowego

W trakcie wyłocenia do publicznego wgl>du, w dniach 
od 28.11.2008 r. do 22.12.2008 r. projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego  „MALBORSKA-
POŁUDNIE” w Kwidzynie wraz z prognoz> oddziaływania 
na Wrodowisko, w czasie dyskusji publicznej nad przyjCtymi 
w projekcie planu rozwi>zaniami, która odbyła siC w dniu 
15.12.2008 r. oraz w terminie 14 dni od dnia zakoMczenia 
okresu wyłocenia planu tzn. do dnia 07.01.2009 r. - nie wnie-
siono cadnych uwag dotycz>cych projektu planu.

Poz. 1597


