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UCHWAŁA Nr XXIII/137/08

Rady Miejskiej w Kwidzynie

z dnia 25 wrzeWnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „STARE MIASTO” 

w rejonie dawnego Pałacu Regencji w Kwidzynie.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi>zku z art. 27 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, 
Dz. U. z 2007 r. Nr 127 poz. 880, Dz. U. z 2008 r. Nr 123 poz. 
803), rozporz>dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 
1587) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 
r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 
181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, 
Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska w Kwidzynie uchwala, co 
nastCpuje:

§ 1

1. Stwierdza siC zgodnoWć niniejszej zmiany planu z usta-
leniami Studium uwarunkowaM i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Kwidzyna uchwalonego 
Uchwał> Rady Miejskiej w Kwidzynie Nr XIV/153/99 z dnia 
25.11.1999 r.

2. Uchwala siC zmianC miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego „STARE MIASTO” w rejonie dawnego 
Pałacu Regencji w Kwidzynie.

§ 2

  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obejmuje teren o powierzchni ok. 2,3ha połocony w 
rejonie dawnego Pałacu Regencji oraz zespołu katedralno-
zamkowego przy ul. Katedralnej w Kwidzynie, w granicach jak 
na rysunku planu stanowi>cym zał>cznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 3

  Zał>czniki do uchwały stanowi>:
1) rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno-wysokoWcio-

wej do celów planowania przestrzennego w skali 1:1000 
(zał>cznik nr 1),

2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu (zał>cznik nr 2).

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, oraz zasad 
ich fi nansowania (zał>cznik nr 3),

§ 4

  Na rysunku planu (zał>cznik nr 1) nastCpuj>ce oznaczenia 
grafi czne s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planu:

1) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu lub 
rócnych zasadach zagospodarowania,

2) oznaczenie obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
3) oznaczenie obiektów do zachowania i ochrony wpisa-

nych do gminnej ewidencji zabytków,
4) granica zespołu Starego Miasta wpisanego do rejestru 

zabytków,
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5) obowi>zuj>ca linia zabudowy,
6) symbole cyfrowo-literowe terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczaj>cymi:
a) symbole cyfrowe s> numerami porz>dkowymi,
b) symbole literowe umieszczone po symbolu cyfrowym 

oznaczaj> przeznaczenie terenu.

§ 5

1. Ustala siC nastCpuj>ce przeznaczenie wydzielonych liniami 
rozgraniczaj>cymi terenów:
1) MW,U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

i usługowej,
2) U – tereny zabudowy usługowej,
3) KDX – tereny ci>gu pieszo-jezdnego,
4) KX – teren ci>gu pieszego,
5) PK – teren komunikacji publicznej – plac miejski.

2. Ustala siC defi nicje ucytych pojCć w ustaleniach niniejszego 
planu:
1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczaj>cymi 

o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego 
przeznaczenie zostało okreWlone w § 5 ust. 1 i odpo-
wiedniej karcie terenu,

2) wysokoWć zabudowy – dopuszczalna maksymalna wy-
sokoWć zabudowy liczona od najwycszego istniej>cego 
poziomu terenu przyległego bezpoWrednio do budynku, 
do kalenicy,

3) intensywnoWć zabudowy – stosunek powierzchni ogólnej 
budynków (sumy powierzchni kondygnacji naziemnych 
w zewnCtrznym obrysie murów) do powierzchni tere-
nu,

4) procent zabudowy – okreWla maksymaln> dopusz-
czalny procent powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki,

5) obowi>zuj>ca linia zabudowy – linia projektowanej za-
budowy wszystkich kondygnacji, przebiegaj>ca zgodnie 
z oznaczeniem na rysunku planu;

6) powierzchnia zabudowy – powierzchnia rzutu poziomego 
budynku mierzona po zewnCtrznym obrysie Wcian kon-
dygnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku gdy 
jej obrys wystCpuje poza obrys kondygnacji przyziemnej. 
Do powierzchni zabudowy nie wlicza siC powierzchni 
dojWć, dojazdów i parkingów,

§ 6

  USTALA SIE NASTBPUJ=CE ZASADY ZAGOSPODA-
ROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CAŁEGO OBSZARU 
OBJBTEGO PLANEM:
1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 Wszelkie działania inwestycyjne nalecy realizować z posza-

nowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego w myWl ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym okreWlonych w niniejszej 
uchwale.

2. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni 
publicznych:
1) W obszarze objCtym planem przestrzeM publiczn> sta-

nowi> tereny ci>gu pieszo-jezdnego, ci>gu pieszego i 
placów.

2) W zagospodarowaniu terenu placów nalecy uwzglCd-
nić wł>czenie obecnej ulicy Katedralnej w przestrzeM 
placów; nalecy przywrócić tradycyjn> nawierzchniC 
brukow> i z płyt kamiennych.

3) Zaleca siC lokalizacjC obiektów małej architektury.
4) Na kacdym terenie dopuszcza siC lokalizacjC sieci pod-

ziemnych infrastruktury technicznej oraz dokonywanie 
wydzieleM geodezyjnych dla sieci i podziemnych urz>-
dzeM infrastruktury technicznej.

5) Nie dopuszcza siC budowy bazowych stacji telefonii 
komórkowej.

6) Nie dopuszcza siC lokalizacji wolnostoj>cych noWników 
reklamowych.

7) Nalecy ograniczać sytuowanie noWników reklamowych 
na Wcianach budynków.

3. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie odrCb-
nych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce nara-
conych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnych:
1) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

a) prawie cały teren planu znajduje siC w granicach 
zabytkowego historycznego układu urbanistycznego 
Starego Miasta w Kwidzynie wpisanego do rejestru 
zabytków. Na terenie tego obszaru wymagane jest 
uzyskanie pozwolenia na wszelkie prace w obiektach 
i na terenie w formie decyzji administracyjnej Pomor-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
GdaMsku.

b) cały obszaru planu znajduje siC w strefi e ochrony 
archeologicznej. Wszelkie prace w obiektach i prace 
ziemne winne być poprzedzone wykonaniem badaM 
archeologicznych i dokumentacji archeologiczno-
konserwatorskiej, prowadzonych na podstawie 
pozwolenia Pomorskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków w GdaMsku. Na prowadzenie prac 
archeologicznych nalecy uzyskać pozwolenie Po-
morskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w GdaMsku.

c) na terenie planu znajduj> siC dwa obiekty wpisane 
do rejestru zabytków:
— budynek dawnego Pałacu Regencji – obecny 

budynek Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. 
Katedralnej 5 w Kwidzynie,

—  Pałacyk, budynek przy ul. Katedralnej 3 w Kwidzy-
nie.

  Dla tych obiektów wymagane jest uzyskanie 
pozwolenia w formie decyzji administracyjnej wy-
dawanej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w GdaMsku, na prowadzenie 
wszelkich prac w obiekcie i na terenie wpisanym 
do rejestru zabytków, a takce w najblicszym s>-
siedztwie obiektu zabytkowego.

d) na terenie planu znajduj> siC obiekty chronione pla-
nem miejscowym:
—  budynek mieszkalny przy ul. Katedralnej 11,
—  budynek usługowy przy ul. Katedralnej 2,
—  mur Wredniowiecznego przedzamcza,

  Ustala siC koniecznoWć zachowania tych budynków 
oraz ich konserwacjC i estetyzacjC. Ustala siC mocli-
woWć adaptacji pomieszczeM na cele usługowe o ile 
nie spowoduje to koniecznoWci zmian w elewacjach 
frontowych budynków tj. zmian otworów okiennych 
i drzwiowych, wybijanie nowych otworów okiennych 
i drzwiowych. Zakresy remontów fasad, projekty 
estetyzacji elewacji frontowych, adaptacji oraz zmiany 
pokrycia dachu nalecy uzgodnić z Pomorskim Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków w GdaMsku.

2) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:
a) w obrCbie terenu objCtego granicami planu nie wy-

stCpuj> formy ochrony przyrody,
3) na terenie objCtym granicami planu nie wystCpuj> tereny 

górnicze, tereny naracone na niebezpieczeMstwo powo-
dzi oraz zagrocone osuwaniem siC mas ziemnych.

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komu-
nikacji:

Poz. 788



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 42 — 2924 —

lp Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia Minimalny wskaźnik 
miejsc postojowych 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie 1 miejsce 

2. Hotele, pensjonaty 10 łóżek 6 miejsc 

3. Sklep o powierzchni sprzedaży do 
1000m

2 
100m

2
 powierzchni 

użytkowej  
2,5 

4. Restauracje, kawiarnie 100 miejsc konsumpcyjnych 15 

5. Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 
średnie 

1 pomieszczenie nauczania 1,5 

6. Obiekty widowiskowe 100 miejsc na widowni 5 

 

1) Na terenie objCtym granicami planu podstawowym ele-
mentem komunikacji drogowej jest ul. Zamkowa Góra (9 
KDX). Ustala siC obowi>zek wprowadzenia ograniczenia 
ruchu samochodowego.

2) W liniach rozgraniczaj>cych ci>gu pieszo-jezdnego i ci>-

gu pieszego dopuszcza siC: lokalizacjC sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej,

3) Ustala siC wskaaniki parkingowe do obliczania zapotrze-
bowania inwestycji na miejsca postojowe dla samocho-
dów osobowych:

Zaleca siC zorganizowanie parkingu na potrzeby funkcji usługowych zlokalizowanych na terenie planu lub poza terenem 
planu.

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 
technicznej:
1) zaopatrzenie w wodC – z istniej>cej miejskiej sieci wo-

doci>gowej,
2) odprowadzenie Wcieków komunalnych – zbiorczym 

systemem kanalizacji sanitarnej,
3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – zbior-

czym systemem kanalizacji deszczowej,
4) zaopatrzenie w gaz – z sieci niskiego lub Wredniego 

ciWnienia,
5) zaopatrzenie w energiC elektryczn> – z energetycznej 

sieci kablowej,
6) zaopatrzenie w energiC ciepln> – z sieci ciepłowniczej 

lub z kotłowni indywidualnych wykorzystuj>cych nieemi-
syjne i niskoemisyjne noWniki energii,

7) postCpowanie z odpadami:
a) odpady komunalne gromadzić w szczelnych pojemni-

kach i wywozić za poWrednictwem koncesjonowanego 
przedsiCbiorstwa na składowisko odpadów innych nic 
niebezpieczne i obojCtne,

b) z odpadami innymi nic komunalne postCpować w 
sposób okreWlony w przepisach szczególnych,

8) dopuszcza siC zmianC lokalizacji istniej>cych sieci 
i urz>dzeM infrastruktury technicznej (w sposób nie 
ograniczaj>cy podstawowego przeznaczenia terenów 
wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi) w uzgodnieniu 
z właWcicielami i zarz>dzaj>cymi tymi sieciami i urz>dze-
niami,

9) nalecy zapewnić dostCp do sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej połoconych poza liniami rozgraniczaj>cymi 
dróg dla zarz>dzaj>cych sieciami,

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ogra-
niczenia w jego ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy – jak 
w poszczególnych kratach terenu

§ 7

  USTALENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW WY-
DZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ=CYMI S= NASTB-
PUJ=CE:

1. Teren 1 MW,U o powierzchni ok. 0,10 ha
1) Przeznaczenie terenu:

- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usłu-

gowej.
 Zakres usług: handel detaliczny, biura i administracja, 

kultura, zdrowie, oWwiata, gastronomia, obsługa turystyki.
2) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:
a) nakaz zachowania istniej>cej zieleni wysokiej,

3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej:
a) teren połocony jest w strefie ochrony archeologicznej. 

Obowi>zuj> zapisy § 6 ust. 3 pkt 1 lit. b),
b) na terenie wystCpuje obiekt do zachowania i ochrony, 

który wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Zakres 
ochrony: bryła, wielkoWć i rozmieszczenie otworów 
okiennych i drzwiowych, forma dachu. Dopuszcza siC 
rozbudowC budynku o max 15% powierzchni zabudo-
wy w formie werandy lub ganku od strony wschodniej 
budynku.

4) Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:
a) zakaz lokalizowania nowej zabudowy, za wyj>tkiem 

rozbudowy, o której mowa w pkt 3) lit. b).
b) wielkoWć powierzchni zabudowy – nie wiCcej nic 

30%,
c) procent powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej 

nic 30% działki;
5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieru-

chomoWci:
a) podział wg linii rozgraniczaj>cej terenu,

6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ogra-
niczenia w jego ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
a) zakaz lokalizowania nowej zabudowy,

7) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komu-
nikacji:
a) wjazd na teren z ci>gu pieszo-jezdnego 9KDX lub z 

ulicy bwirki i Wigury poza granicami planu,
b) nalecy zapewnić miejsca postojowe zgodnie z wyma-

ganiami okreWlonymi w § 6 ust. 4.
8) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej:
a) jak w § 6 ust. 5.

9) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>-
dzania i ucytkowania terenu:
a) zakaz lokalizowania zabudowy tymczasowej,
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10) Stawka procentowa:
a) 0% z uwagi na to, ce nie nast>pił wzrost wartoWci nie-

ruchomoWci.
11) Inne zapisy:

a) nie ustala siC.

2. Teren 2 MW,U o powierzchni ok. 0,11 ha
1) Przeznaczenie terenu:

- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usłu-
gowej,

 Zakres usług: usługi publiczne, handel detaliczny, biura 
i administracja, kultura, zdrowie, oWwiata, gastronomia, 
obsługa turystyki.
- zakaz lokalizowania zabudowy gospodarczej i gara-
cowej,

2) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:
a) zaleca siC zachować istniej>c> zieleM wysok>,

3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej:
a) teren połocony jest w obszarze Starego Miasta wpisa-

nym do rejestru zabytków. Obowi>zuj> zapisy § 6 ust. 
3 pkt 1 lit. a),

b) teren połocony jest w strefie ochrony archeologicznej. 
Obowi>zuj> zapisy § 6 ust. 3 pkt 1 lit. b),

c) na terenie wystCpuje obiekt wpisany do rejestru zabyt-
ków. Obowi>zuj> zapisy § 6 ust. 3 pkt 1 lit. c),

4) Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:
a) zakaz lokalizowania nowej zabudowy,
b) wielkoWć powierzchni zabudowy – bez zmian,
c) procent powierzchni biologicznie czynnej – nie ustala 

siC;
d) obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 6 ust. 1 i 2,

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomoWci:
a) zakaz podziału terenu,

6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ogra-
niczenia w jego ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
a) zakaz lokalizowania nowej zabudowy,

7) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komu-
nikacji:
a) wjazd na teren za poWrednictwem s>siednich tere-

nów,
b) nalecy zapewnić miejsca postojowe zgodnie z wyma-

ganiami okreWlonymi w § 6 ust. 4,
8) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej:
a) jak w § 6 ust. 5.

9) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>-
dzania i ucytkowania terenu:
a) zakaz lokalizowania zabudowy tymczasowej,

10) Stawka procentowa:
a) 0% z uwagi na to, ce nie nast>pił wzrost wartoWci nie-

ruchomoWci.
11) Inne zapisy:

a) nie ustala siC.

3. Teren 3 U o powierzchni ok. 0,39 ha
1) Przeznaczenie terenu:

- teren zabudowy usługowej,
 Zakres usług: usługi publiczne, oWwiata, handel detaliczny, 

biura i administracja, kultura, rekreacja, zdrowie, gastrono-
mia, obsługa turystyki.
— zakaz lokalizowania zabudowy gospodarczej i gara-
cowej,

2) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:

a) zaleca siC zachować istniej>c> zieleM wysok>,
3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:
a) teren połocony jest w obszarze Starego Miasta wpisa-

nym do rejestru zabytków. Obowi>zuj> zapisy § 6 ust. 
3 pkt 1 lit. a),

b) teren połocony jest w strefie ochrony archeologicznej. 
Obowi>zuj> zapisy § 6 ust. 3 pkt 1 lit. b),

c) na terenie wystCpuje obiekt wpisany do rejestru zabyt-
ków. Obowi>zuj> zapisy § 6 ust. 3 pkt 1 lit. c),

d) w obrCbie terenu znajduje siC mur Podzamcza do 
zachowania i ochrony.

4) Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:
a) dopuszcza siC zadaszenie dziedziMca Pałacu Regen-

cji,
b) wysokoWć projektowanej zabudowy: dostosowana do 

historycznej zabudowy,
c) geometria dachu – nie ustala siC,
d) linia zabudowy – nie ustala siC
e) wielkoWć powierzchni zabudowy -max. 65%
f) procent powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej 

nic 10% powierzchni terenu;
g) obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 6 ust. 1 i 2,

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomoWci:
a) zakaz podziału terenu,

6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ogra-
niczenia w jego ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
a) nie dotyczy.

7) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komu-
nikacji:
a) wjazd na teren za poWrednictwem s>siedniego terenu 

6PK,
b) nalecy zapewnić miejsca postojowe zgodnie z wyma-

ganiami okreWlonymi w § 6 ust. 4,
8) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej:
a) jak w § 6 ust. 5.

9) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>-
dzania i ucytkowania terenu:
a) zakaz lokalizowania zabudowy tymczasowej,

10) Stawka procentowa:
a) 0% z uwagi na to, ce nie nast>pił wzrost wartoWci nie-

ruchomoWci.
11) Inne zapisy:

a) nie ustala siC.

4. Teren 4 U o powierzchni ok. 0,07 ha
1) Przeznaczenie terenu:

- teren zabudowy usługowej,
 Zakres usług: usługi publiczne, oWwiata, handel detaliczny, 

biura i administracja, kultura, rekreacja, zdrowie, gastrono-
mia, obsługa turystyki, oWwiata, w tym sala gimnastyczna 
dla istniej>cej szkoły.
— zakaz lokalizowania wolnostoj>cej zabudowy gospo-

darczej i garacowej,
2) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:
a) nie ustala siC,

3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej:
a) teren połocony jest w obszarze Starego Miasta wpisa-

nym do rejestru zabytków. Obowi>zuj> zapisy § 6 ust. 
3 pkt 1 lit. a),

b) teren połocony jest w strefie ochrony archeologicznej. 
Obowi>zuj> zapisy § 6 ust. 3 pkt 1 lit. b),

4) Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zago-

Poz. 788



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 42 — 2926 —

spodarowania terenu:
a) dopuszcza siC zabudowC na rzucie zbliconym do rzutu 

historycznych fundamentów budynku magazynowe-
go,

b) wysokoWć projektowanej zabudowy: dostosowana do 
historycznej zabudowy,

c) geometria dachu – nie ustala siC,
d) linia zabudowy – obowi>zuj>ca - w linii rozgraniczaj>-

cej, jak na rysunku planu, dopuszcza siC korektC linii 
zabudowy w zalecnoWci od wyników badaM archeolo-
gicznych,

e) wielkoWć powierzchni zabudowy - nie ustala siC,
f) procent powierzchni biologicznie czynnej – nie ustala 

siC;
5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieru-

chomoWci:
a) w liniach rozgraniczaj>cych terenu,

6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ogra-
niczenia w jego ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
a) nie dopuszcza siC grodzenia terenu,
b) dopuszcza siC zabudowC na granicy działki,

7) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komu-
nikacji:
a) wjazd na teren z ci>gu pieszo-jezdnego 9KDX i 

poprzez teren 6PK,
b) nalecy zapewnić miejsca postojowe zgodnie z wyma-

ganiami okreWlonymi w § 6 ust. 4,
8) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej:
a) jak w § 6 ust. 5.

9) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>-
dzania i ucytkowania terenu:
a) zakaz lokalizowania zabudowy tymczasowej,

10) Stawka procentowa:
a) 0% z uwagi na to, ce nie nast>pił wzrost wartoWci nie-

ruchomoWci.
11) Inne zapisy:

a) nie ustala siC.

5. Teren 5 U o powierzchni ok. 0,57ha
1) Przeznaczenie terenu:

- teren usług,
 Zakres usług: usługi publiczne, kultura, rekreacja, oWwiata, 

handel detaliczny, biura i administracja, zdrowie, gastrono-
mia, obsługa turystyki.
— zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej i garaco-

wej,
2) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:
a) Nie dotyczy,

3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej:
a) teren połocony jest w obszarze Starego Miasta wpisa-

nym do rejestru zabytków. Obowi>zuj> zapisy § 6 ust. 
3 pkt 1 lit. a),

b) teren połocony jest w strefie ochrony archeologicznej. 
Obowi>zuj> zapisy § 6 ust. 3 pkt 1 lit. b),

c) na terenie wystCpuje obiekt wpisany do gminnej ewi-
dencji zabytków - do zachowania i ochrony,

d) w obrCbie terenu znajduje siC mur Podzamcza do 
zachowania i ochrony.

4) Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:
a) nalecy odtworzyć bryłC nieistniej>cego budynku akcyzy 

(w postaci budynku b>da obiektu małej architektury) na 
rzucie zbliconym do rzutu historycznych fundamentów 
budynku akcyzy,

b) dopuszcza siC zabudowC na rzucie zbliconym do rzutu 

historycznych fundamentów budynku ujecdcalni,
c) dopuszcza siC przebudowC budynku kinoteatru,
d) wysokoWć projektowanej zabudowy: dostosowana do 

historycznej zabudowy,
e) geometria dachu – nie ustala siC,
f) linia zabudowy – obowi>zuj>ca - jak na rysunku 

planu,
g) wielkoWć powierzchni zabudowy - nie wiCcej nic 40% 

powierzchni terenu,
h) procent powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej 

nic 20% powierzchni terenu;
i) obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 6 ust. 1 i 2,

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomoWci:
a) wielkoWć powierzchni działki – nie dopuszcza siC wtór-

nych podziałów,
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ogra-

niczenia w jego ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
a) nie dopuszcza siC grodzenia terenu,
b) dopuszcza siC zabudowC na granicy działki,

7) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komu-
nikacji:
a) wjazd na teren z ci>gu pieszo-jezdnego 9KDX oraz 

poprzez terenu 6PK, 7PK i 8U,
b) nalecy zapewnić miejsca postojowe zgodnie z wyma-

ganiami okreWlonymi w § 6 ust. 4,
8) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej:
a) jak w § 6 ust. 5.

9) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>-
dzania i ucytkowania terenu:
a) zakaz lokalizowania zabudowy tymczasowej,
b) na terenie 5U znajduje siC ul. Katedralna, poł>czona z 

ul. Braterstwa Narodów (poza granicami planu) - sta-
nowi>ca dojazd do terenu 2M,U, 5U, 6PK, 7PK i 8U,

10) Stawka procentowa:
a) 0% z uwagi na to, ce nie nast>pił wzrost wartoWci nie-

ruchomoWci,
b) na nieruchomoWciach bCd>cych własnoWci> komunaln> 

lub przeznaczonych na realizacjC inwestycji celu pub-
licznego – stawka procentowa słuc>ca do naliczania 
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartoWci nieru-
chomoWci nie ma zastosowania - 0%

11) Inne zapisy:
a) nie ustala siC.

6. Teren 6 PK o powierzchni ok. 0,36 ha
1) Przeznaczenie terenu:

- teren komunikacji publicznej – plac miejski – Plac 
Regencji

2) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:
a) Nie ustala siC,

3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej:
a) teren połocony jest w obszarze Starego Miasta wpisa-

nym do rejestru zabytków. Obowi>zuj> zapisy § 6 ust. 
3 pkt 1 lit. a),

b) teren połocony jest w strefie ochrony archeologicznej. 
Obowi>zuj> zapisy § 6 ust. 3 pkt 1 lit. b),

4) Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:
a) zakaz lokalizowania nowej stałej zabudowy kubaturo-

wej, z wyj>tkiem zabudowy tymczasowej, okreWlonej 
w pkt 9. niniejszej karty,

b) zaleca siC lokalizacjC obiektów małej architektury zwi>-
zanych z funkcjonowaniem placu,

c) procent powierzchni biologicznie czynnej – nie ustala 
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siC;
d) obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 6 ust. 1 i 2,

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomoWci:
a) wielkoWć powierzchni działki – nie dopuszcza siC wtór-

nych podziałów,
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ogra-

niczenia w jego ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
a) nie dopuszcza siC grodzenia terenu,

7) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komu-
nikacji:
a) wjazd na teren z ci>gu pieszo-jezdnego 9KDX, 5U, 

7PK i 8U,
b) dopuszcza siC ruch samochodowy wył>cznie w celu 

obsługi terenów przylegaj>cych,
8) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej:
a) jak w § 6 ust. 5.

9) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>-
dzania i ucytkowania terenu:
a) dopuszcza siC lokalizacjC na terenie tymczasowych 

ogródków gastronomicznych,
b) dopuszcza siC lokalizacjC na terenie tymczasowych 

stoisk handlowych zwi>zanych imprezami okolicznoW-
ciowymi, po uzyskaniu odpowiednich zgód i decyzji,

c) na terenie 6PK znajduje siC ul. Katedralna, poł>czo-
na z ul. Braterstwa Narodów (poza granicami planu) 
- stanowi>ca dojazd do terenu 2M,U, 5U, 6PK, 7PK i 
8U,

10) Stawka procentowa:
a) 0% - gdyc na nieruchomoWciach bCd>cych własnoWci> 

komunaln> lub przeznaczonych na realizacjC inwesty-
cji celu publicznego – stawka procentowa słuc>ca do 
naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu war-
toWci nieruchomoWci nie ma zastosowania.

8) Inne zapisy: nie ustala siC.

7. Teren 7 PK o powierzchni ok. 0,31 ha
1) Przeznaczenie terenu:

- teren komunikacji publicznej – plac miejski – Plac 
Zamkowy, obecnie Plac Jana Pawła II

2) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:
a) Nie ustala siC,

3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej:
a) teren połocony jest w obszarze Starego Miasta wpisa-

nym do rejestru zabytków. Obowi>zuj> zapisy § 6 ust. 
3 pkt 1 lit. a),

b) teren połocony jest w strefie ochrony archeologicznej. 
Obowi>zuj> zapisy § 6 ust. 3 pkt 1 lit. b),

4) Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:

 Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu zostan> ustalone na podstawie 
wyników badaM archeologicznych.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomoWci:
a) wielkoWć powierzchni działki – nie dopuszcza siC wtór-

nych podziałów,
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ogra-

niczenia w jego ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
a) nie dopuszcza siC grodzenia terenu,

7) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komu-
nikacji:
a) wjazd na teren z ci>gu pieszo-jezdnego 9KDX za 

poWrednictwem terenów 6PK i 5U,
b) dopuszcza siC ruch samochodowy wył>cznie w celu 

obsługi terenów przylegaj>cych,
8) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej:
a) jak w § 6 ust. 5.

9) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>-
dzania i ucytkowania terenu:
a) dopuszcza siC lokalizacjC na terenie tymczasowych 

ogródków gastronomicznych,
b) dopuszcza siC lokalizacjC na terenie tymczasowych 

stoisk handlowych zwi>zanych imprezami okolicznoW-
ciowymi, po uzyskaniu odpowiednich zgód i decyzji,

c) na terenie 7PK znajduje siC ul. Katedralna, poł>czo-
na z ul. Braterstwa Narodów (poza granicami planu) 
- stanowi>ca dojazd do terenu 2M,U, 5U, 6PK, 7PK i 
8U,

10) Stawka procentowa:
a) 0% - gdyc na nieruchomoWciach bCd>cych własnoWci> 

komunaln> lub przeznaczonych na realizacjC inwesty-
cji celu publicznego – stawka procentowa słuc>ca do 
naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu war-
toWci nieruchomoWci nie ma zastosowania.

11) Inne zapisy:
a) nie ustala siC.

8. Teren 8 U o powierzchni ok. 0,16 ha
1) Przeznaczenie terenu:

- teren usług (teren otoczenia zespołu zamkowo-kate-
dralnego znajduj>cego siC poza granicami planu),

2) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:
a) Nie dotyczy,

3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej:
a) teren połocony jest w obszarze Starego Miasta wpisa-

nym do rejestru zabytków. Obowi>zuj> zapisy § 6 ust. 
3 pkt 1 lit. a),

b) teren połocony jest w strefie ochrony archeologicznej. 
Obowi>zuj> zapisy § 6 ust. 3 pkt 1 lit. b),

4) Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:
a) zakaz lokalizowania zabudowy,
b) wysokoWć projektowanej zabudowy: nie dotyczy,
c) geometria dachu – nie dotyczy,
d) linia zabudowy – nie dotyczy,
e) wielkoWć powierzchni zabudowy – nie dotyczy,
f) procent powierzchni biologicznie czynnej – nie ustala 

siC;
g) obowi>zuj> ustalenia zawarte w § 6 ust. 1 i 2,

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomoWci:
a) wielkoWć powierzchni działki – nie ustala siC,

6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ogra-
niczenia w jego ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
a) zakaz zabudowy obiektów kubaturowych
b) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej architektu-

ry.
7) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komu-

nikacji:
a) wjazd na teren z drogi gminnej poza obszarami 

planu,
8) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej:
a) jak w § 6 ust. 5.

9) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>-
dzania i ucytkowania terenu:
a) zakaz lokalizowania zabudowy tymczasowej,
b) na terenie 8U znajduje siC ul. Katedralna, poł>czona z 

ul. Braterstwa Narodów (poza granicami planu) - sta-

Poz. 788



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 42 — 2928 —

nowi>ca dojazd do terenu 2M,U, 5U, 6PK i 7PK
10) Stawka procentowa:

a) 0% z uwagi na to, ce nie nast>pił wzrost wartoWci nie-
ruchomoWci

b) na nieruchomoWciach bCd>cych własnoWci> komunaln> 
lub przeznaczonych na realizacjC inwestycji celu pub-
licznego – stawka procentowa słuc>ca do naliczania 
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartoWci nieru-
chomoWci nie ma zastosowania – 0%

11) Inne zapisy:
a) nie ustala siC.

9. Teren 9 KDX
1) Przeznaczenie terenu:

- teren komunikacji – ci>g pieszo-jezdny.
2) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:
a) zaleca siC stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej 

do utwardzenia ci>gu pieszo-jezdnego,
3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:
a) czCWć terenu połocona jest w obszarze Starego Miasta 

wpisanym do rejestru zabytków. Obowi>zuj> zapisy § 
6 ust. 3 pkt 1 lit. a),

b) teren połocony jest w strefie ochrony archeologicznej. 
Obowi>zuj> zapisy § 6 ust. 3 pkt 1 lit. b),

4) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni 
publicznych:
a) jak w § 6 ust. 2.

5) Parametry:
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – jak na rysun-

ku planu.
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ogra-

niczenia w jego ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
a) dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM i obiektów infra-

struktury technicznej,
b) nalecy zapewnić dostCp do urz>dzeM i obiektów infra-

struktury technicznej,
7) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>-

dzania i ucytkowania terenu:
a) nie ustala siC.

1) Stawka procentowa:
a) 0% - gdyc na nieruchomoWciach bCd>cych własnoWci> 

komunaln> lub przeznaczonych na realizacjC inwesty-
cji celu publicznego – stawka procentowa słuc>ca do 
naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu war-
toWci nieruchomoWci nie ma zastosowania.

10. Teren 10 KX
1) Przeznaczenie terenu:

- teren komunikacji – ci>g pieszy.
2) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:
a) zaleca siC stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej 

do utwardzenia ci>gu pieszo-jezdnego,

3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej:
a) teren połocony jest w obszarze Starego Miasta wpisa-

nym do rejestru zabytków. Obowi>zuj> zapisy § 6 ust. 
3 pkt 1 lit. a),

b) teren połocony jest w strefie ochrony archeologicznej. 
Obowi>zuj> zapisy § 6 ust. 3 pkt 1 lit. b),

4) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni 
publicznych:
a) jak w § 6 pkt 2.

5) Parametry:
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – jak na rysun-

ku planu.
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ogra-

niczenia w jego ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
a) dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM i obiektów infra-

struktury technicznej,
b) nalecy zapewnić dostCp do urz>dzeM i obiektów infra-

struktury technicznej,
7) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>-

dzania i ucytkowania terenu:
a) nie ustala siC.

8) Stawka procentowa:
a) 0% - gdyc na nieruchomoWciach bCd>cych własnoWci> 

komunaln> lub przeznaczonych na realizacjC inwesty-
cji celu publicznego – stawka procentowa słuc>ca do 
naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu war-
toWci nieruchomoWci nie ma zastosowania

§ 8

  Zobowi>zuje siC Burmistrza Miasta Kwidzyna do:
1) Przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacj> planistyczn> w celu oceny 
jej zgodnoWci z prawem,

2) Publikacji uchwały na stronie internetowej gminy,
3) Umocliwienia zainteresowanym osobom wgl>du do do-

kumentów przedstawiaj>cych plan i wydawania z tych 
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych 
im wyrysów i wypisów zgodnie z art. 30 ust. 1 wymienio-
nej na wstCpie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

§ 9

  Trac> moc ustalenia Uchwały nr LV/389/98 Rady Miejskiej 
w Kwidzynie z dnia 09. 06.1998 r. (Dz. U. Woj. Elbl>skiego 
Nr 20 poz. 141 z dnia 8.09.1998 r.) w granicach objCtych 
ustaleniami niniejszej uchwały.

§ 10

  Uchwała wchodzi w cycie z upływem 30 dni od ogłoszenia 
jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego z 
wyj>tkiem § 8 pkt 1), który wchodzi w cycie z dniem podjCcia 
uchwały.
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Zał>cznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/137/08
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 25 wrzeWnia 2008 r.
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Zał>cznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/137/08
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 25 wrzeWnia 2008 r.

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projek-

tu planu miejscowego

W trakcie wyłocenia do publicznego wgl>du, w dniach od 
02.06.2008 r. do 23.06.2008 r. projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „STARE MIASTO” 
w rejonie dawnego Pałacu Regencji w Kwidzynie wraz z 
prognoz> oddziaływania na Wrodowisko, w czasie dyskusji 
publicznej nad przyjCtymi w projekcie planu rozwi>zaniami, 
która odbyła siC w dniu 16.06.2008 r. oraz w terminie 14 dni 
od dnia zakoMczenia okresu wyłocenia planu tzn. do dnia 
08.07.2008 r. – nie wniesiono cadnych uwag dotycz>cych 
projektu planu.

Zał>cznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII/137/08
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 25 wrzeWnia 2008 r.

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w pla-

nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich fi nan-

sowania zgodnie z przepisami o fi nansach publicznych

  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 póan. zm.), Rada Miejska 
w Kwidzynie okreWla nastCpuj>cy sposób realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy oraz zasady ich fi nansowania:

§ 1

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuc>ce 
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaMców nalec>, 
zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorz>dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z póan. zm.) do zadaM własnych gminy.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane 
w niniejszym planie, obejmuj>:
1) traktowane jako zadania wspólne, inwestycje w grani-

cach linii rozgraniczaj>cych dróg publicznych, w tym 
budowC lub przebudowC dróg wraz z oWwietleniem, 
uzbrojeniem podziemnym, zieleni> i odpowiednimi 
zabezpieczeniami technicznymi zmniejszaj>cym uci>cli-
woWć w rozumieniu przepisów o ochronie Wrodowiska,

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w, 
lub poza liniami rozgraniczaj>cymi dróg.

§ 2

  Wykaz terenów funkcjonalnych, w których zapisane zostały 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nalec>ce do 
zadaM własnych gminy:

L.p. 
Symbole terenów 
funkcjonalnych 

Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

1. 5 U 
Usługi publiczne, kultura, rekreacja, oświata, handel detaliczny, biura i 
administracja, zdrowie, gastronomia, obsługa turystyki.  

2. 6 PK Teren komunikacji publicznej-plac miejski-Plac Regencji 

3. 7 PK 
Teren komunikacji publicznej-plac miejski-Plac Zamkowy, obecnie Plac 
Jana Pawła II 

4. 8 U 
Teren usług (teren otoczenia zespołu zamkowo-katedralnego znajdującego 
się poza granicami planu) 

5. 9 KDX 
Teren komunikacji – ciąg pieszo-jezdny. 

6. 10 KX 
Teren komunikacji – ciąg pieszy. 

§ 3

  Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2:
1. Realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie z obowi>-

zuj>cymi przepisami w tym zakresie, m.in., ustaw> prawo 
budowlane, ustaw> o zamówieniach publicznych, ustaw> o 
samorz>dzie gminnym, ustaw> o gospodarce komunalnej 
i ustaw> prawo ochrony Wrodowiska.

2. Sposób realizacji inwestycji okreWlonych w § 2 moce ulegać 
modyfi kacji wraz z dokonuj>cym siC postCpem techniczno-

technologicznym, zgodnie z zasad> stosowania najlepszej 
dostCpnej techniki (okreWlonej w art. 3 pkt 10 ustawy 
z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Wrodowiska Dz. U. 
z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z póan. zm.) o ile nie nast>pi 
naruszenie ustaleM planu.

3. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw 
gazowych, energii elektrycznej lub cieplnej okreWlonej 
w § 2 realizowane bCd> w sposób okreWlony w art. 7 ustawy 
Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 
2006 r. Nr 89 póz. 625).
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4. Realizacja i fi nansowanie w zakresie infrastruktury tech-
nicznej nie wyszczególnionych w § 2, jest przedmiotem 
umowy zainteresowanych stron.

§ 4

1. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicz-
nej, które nalec> do zadaM własnych, ujCtych w niniejszym 
planie podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
r. o fi nansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, póz. 
2104 z póan. zm.), przy czym:
1) wydatki inwestycyjne fi nansowane z budcetu miasta 

ustala siC w uchwale budcetowej,
2) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden 

rok budcetowy ujmowane s> w wykazie stanowi>cym 
zał>cznik do uchwały budcetowej, zwanym „Wydatki 
inwestycyjno-maj>tkowe”.

§ 5

1. Zadania w zakresie budowy infrastruktury komunikacyj-
nej wymienionej w terenach funkcjonalnych wskazanych 
w § 2 fi nansowane bCd> przez budcet miasta lub na pod-
stawie porozumieM z innymi podmiotami.

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodoci>gowej i ka-
nalizacyjnej w terenach funkcjonalnych wskazanych 
w § 2 bCd> na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodC i zbiorowym odprowadzeniu Wcieków 
z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, póz. 747 
z póz. zm.), ze Wrodków własnych PrzedsiCbiorstwa Wo-
doci>gowo-Kanalizacyjnego.

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych, gazo-
wych i oWwietlenia fi nansowane bCd> na podstawie art. 7 
ust. 4 i 5 oraz art. 18 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 
10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625).
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UCHWAŁA Nr XXIII/156/2009

Rady Gminy Lubichowo

z dnia 21 stycznia 2009 r.

w sprawie okreWlenia stawek opłat za korzystanie z pomieszczeM sportowych III segmentu

 Publicznego Gimnazjum im. ks. kard. St. WyszyMskiego w Lubichowie.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z póan. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 
z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z póan. zm.) Rada Gminy Lubichowo 
uchwala, co nastCpuje:

§ 1

  Ustala siC stawki opłat za korzystanie z pomieszczeM 
sportowych III segmentu Publicznego Gimnazjum im. ks. kard. 
St. WyszyMskiego w Lubichowie w nastCpuj>cych wysokoW-
ciach:

1) za wynajem sali gimnastycznej – 30,00 zł za godzinC,
2) za wynajem sali lustrzanej – 15,00 zł za godzinC,
3) za korzystanie z siłowni – 5,00 zł za godzinC od oso-

by.

§ 2

  UdostCpnia siC nieodpłatnie pomieszczenia sportowe 
III segmentu Publicznego Gimnazjum w nastCpuj>cych przy-
padkach:

1) uczniom szkół podstawowych i gimnazjum, dla któ-
rych Gmina Lubichowo jest organem prowadz>cym 
w ramach realizacji godzin wychowania fi zycznego oraz 
zajCć pozalekcyjnych w godzinach okreWlonych przez 
zarz>dzaj>cego obiektem,

2) uczniowskim klubom sportowym z terenu gminy Lubi-
chowo,

3) ucz>cej siC młodziecy z terenu gminy Lubichowo,
4) na organizacjC imprez sportowych dla uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjum Gminy Lubichowo, po 
uprzednim ustaleniu terminu korzystania z pomieszczeM 
z zarz>dc> obiektu,

5) na uroczystoWci, turnieje i imprezy sportowe, po uprzed-
nim uzyskaniu zgody Wójta Gminy Lubichowo.

§ 3

  UdostCpnianie pomieszczeM sportowych nalecy do Dyrek-
tora Publicznego Gimnazjum w Lubichowie.

§ 4

1. Vrodki fi nansowe z tytułu korzystania z pomieszczeM spor-
towych, stanowi>ce dochód budcetu Gminy Lubichowo, 
podlegaj> wpłacie na konto Samorz>dowej Administracji 
Placówek OWwiatowych w Lubichowie nr 45 8341 0000 
0000 1397 2000 0001 lub u opiekuna sali gimnastycznej, 
z przeznaczeniem na wydatki biec>ce zwi>zane z utrzy-
maniem Publicznego Gimnazjum w Lubichowie.

2. Opiekun sali gimnastycznej pobiera opłaty na kwitariusz 
przychodowo – ewidencyjny K-103 i dokonuje rozliczenia 
na konto Samorz>dowej Administracji Placówek OWwia-
towych dwa razy w miesi>cu, według stanu Wrodków na 
10. i 20. dzieM miesi>ca – w nastCpnym dniu roboczym. 
W miesi>cu grudniu – do ostatniego dnia miesi>ca.

§ 5

  Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy i Dyrek-
torowi Publicznego Gimnazjum.

§ 6

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskie-
go.

Przewodnicz>cy 
Rady Gminy

Czesław Cichocki
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