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  (w zakresie budowy dróg oraz uzbrojenia pozostaj>cego 

w gestii gminy).

  Zaopatrzenie w ciepło:

 na całym obszarze objCtym planem zakłada siC zaopatrze-

nie w ciepło z indywidualnych aródeł lub sieci, dopuszcza 

siC nastCpuj>ce aródła ogrzewania: gazowe, olejowe, 

elektryczne, ogrzewanie zdalaczynne lub ogrzewanie ze 

aródeł odnawialnych.

 Zaopatrzenia w energiC elektryczn>:

 obowi>zuje rozbudowa sieci i urz>dzeM przesyłu energii 

elektrycznej w zakresie niezbCdnym do zaopatrzenia 

w energiC elektryczn> zabudowy na całym obszarze planu 

w oparciu o istniej>ce linie energetyczne Wredniego napiCcia 

i niskiego napiCcia;

 Linie elektroenergetyczne oraz ewentualne gazoci>gi s> 

realizowane przez przedsiCbiorstwa energetyczne posia-

daj>ce stosowne koncesje.
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 UCHWAŁA Nr XXI/133/08
Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 29 paadziernika 2008 r.

  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla nieruchomoWci połoconych w obrCbie geodezyjnym Baldram.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi>zku z art. 15 ust. 2 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 

6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 

130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880) 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 i Nr 

214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 

1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 144, Nr 175, poz. 1457 oraz 

z 2008 r. Nr 180 poz. 111), po stwierdzeniu zgodnoWci niniej-

szej uchwały z ustaleniami Studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn uchwa-

lonego Uchwał> Nr XVII/123/2000 Rady Gminy Kwidzyn 

z dnia 1 grudnia 2000 r., uchwala siC, co nastCpuje:

DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego dla terenów połoconych w obrCbie geodezyjnym 

Baldram, zwanym dalej „planem”.

2. Plan obejmuje obszar obrCbu geodezyjnego Baldram.

3. Szczegółowo granice planu okreWla rysunek planu.

§ 2

1. Integraln> czCWć uchwały stanowi>:

1) zał>cznik Nr 1 – rysunek planu w skali 1: 2 000,

2) zał>cznik Nr 2 – rozstrzygniCcie Rady Gminy o sposobie 

rozpatrzenia uwag do projektu planu,

3) zał>cznik Nr 3 – rozstrzygniCcie Rady Gminy o sposobie 

realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu in-

frastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych 

gminy oraz zasadach ich fi nansowania.

2. Zakres obowi>zywania treWci rysunku planu jak w ust. 1 

pkt 1, okreWla niniejsza uchwała.

§ 3

  Celem ustaleM planu jest stworzenie ram prawnych dla 

harmonijnego zagospodarowania przestrzennego obszaru 

planu z uwzglCdnieniem jego specyfi ki i zasad zrównowaco-

nego rozwoju.

§ 4

  Przedmiotem ustaleM planu s>:

1) przeznaczenie poszczególnych terenów i ich podział 
oraz zasady ich zagospodarowania z uwzglCdnieniem 

ładu przestrzennego i kompozycji zabudowy,

2) okreWlenie terenów dla celów publicznych,

3) okreWlenie zasad ochrony Wrodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego,

4) okreWlenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej i komunikacji.

§ 5

  Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest 

mowa o:

1) planie – nalecy przez to rozumieć ustalenia objCte ni-

niejsz> uchwał>,

2) obszarze planu – nalecy przez to rozumieć obszar 

w granicach okreWlonych w § 1,

3) rysunku – nalecy przez to rozumieć zał>cznik Nr 1,

4) symbolu – nalecy przez to rozumieć oznaczenie literowe 

i oznaczenie literowe z cyfr> okreWlaj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu i rócnych zasadach zagospodarowa-

nia,

5) maksimum zabudowy powierzchni działki lub terenu 

– nalecy przez to rozumieć maksymalny dopuszczalny 

procent powierzchni zabudowy na działce lub terenie 

w sto-sunku do powierzchni działki lub terenu,

6) powierzchni terenu biologicznie czynnej – nalecy przez 

to rozumieć grunt z roWlinnoWci> naturaln> lub wprowa-

dzon> przez człowieka oraz wodC powierzchniow> na 

działce budowlanej.

DZIAŁ II
USTALENIA DLA CAŁEGO OBSZARU PLANU

ROZDZIAŁ 1
USTALENIA W ZAKRESIE URBANISTYKI

§ 6

1. Zagospodarowanie terenów nastCpuje zgodnie z ich 

przeznaczeniem z uwzglCdnieniem ustaleM działów 

II i III oraz wszystkich aktualnie obowi>zuj>cych przepisów 

szczególnych.

2. Z terenami zabudowy zwi>zane s> tereny komunikacji 

i infrastruktury technicznej, dla których ustalenia okreWlaj> 

rozdziały 4 i 5 niniejszego działu.

3. Na terenach zabudowy dopuszcza siC jedynie funkcje 

okreWlone dla nich w dziale III.

4. Ustala siC koniecznoWć scalania gruntów i nowego po-

działu w obrCbie terenu MN9 wraz z układem drogowym 
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z uwzglCdnieniem minimalnej powierzchni działek i szero-

koWci pasów drogowych.

5. Plan nie ustala terenów dla wielkopowierzchniowych obiek-

tów handlowych.

§ 7

1. Tereny o ustalonym planem przeznaczeniu i rócnych zasa-

dach zagospodarowania zawarte s> pomiCdzy liniami roz-

graniczaj>cymi oznaczonymi na rysunku liniami ci>głymi.

2. Ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy obowi>zuj>ce 

przy budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie i prze-

budowie budynków:

1) od granicy pasa drogowego drogi głównej KDG1 – 

25 m,

2) od granicy pasa drogowego drogi głównej KDG2 – 

20 m,

3) od granicy pasa drogowego ulicy głównej KDG3 i ulicy 

zbiorczej KDZ – 10 m,

4) od granicy pasa drogowego ulicy lokalnej KDL – 8 m,

5) od granicy pasów drogowych ulic dojazdowych KDD – 

6 m,

6) od granicy pasów drogowych KDW, KDpj, KDd – 6 m,

7) od lasów ZL – 12 m,

8) terenów kolejowych – 10 m.

3. Dla istniej>cych obiektów zabytkowych o wartoWciach 

historyczno-kulturowych dopuszcza siC nieprzekraczalne 

linie zabudowy, inne nic okreWlone w ust. 2.

4. Dla nowej zabudowy, rozumianej jako uzupełnianie za-

budowy i budowa budynków dla terenów połoconych 

w s>siedztwie rzeki Liwy w Morawskim Obszarze Chro-

nionego Krajobrazu – ustala siC oznaczone na rysunku 

nieprzekraczalne linie zabudowy od rzeki Liwy, nawi>zuj>ce 

do istniej>cej zabudowy. Nieprzekraczalne linie zabudowy 

od rzeki Liwy obowi>zuj> równiec przy odbudowie, rozbu-

dowie, nadbudowie i przebudowie budynków.

5. Nieprzekraczalne linie zabudowy nie objCte ustaleniami 

ust. 2 i 4 obowi>zuj> według przepisów szczególnych.

ROZDZIAŁ 2
USTALENIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

1. Ustalenia szczegółowe kształtowania architektury dla te-

renów zabudowy okreWla dział III.
2. Przy uwzglCdnieniu ustaleM ust. 1 plan nie ogranicza swo-

body kształtowania architektury budynków i dopuszcza 

realizacjC takich elementów jak wykusze, lukarny, wystawki, 

ganki i ryzality.

3. Ustala siC zakaz realizacji dachów czterospadowych bez 

kalenicy zwanych dachami namiotowymi.

4. Poza budow> nowych budynków, dopuszcza siC odbudowC, 

rozbudowC, nadbudowC i przebudowC budynków przy speł-
nieniu ustaleM niniejszej uchwały, w szczególnoWci ustaleM 

działu III.

5. Dopuszcza siC realizacjC jednej kondygnacji podziemnej.

6. Ustala siC maksymaln> wysokoWć ogrodzeM do 1,7 m 

z zakazem realizacji celbetowych wypełnieM.

7. Zakaz, o którym mowa w ust. 6 nie dotyczy elementów 

konstrukcyjnych ogrodzenia, takich jak słupki i podmurówki. 

Zakaz, o którym mowa w ust. 6 nie dotyczy czCWci północ-

nej i wschodniej terenu U4, połoconego poza stref> ochrony 

konserwatorskiej.

8. Ustala siC zakaz lokalizacji wolno stoj>cych urz>dzeM rekla-

mowych o powierzchni przekraczaj>cej 4 m2 w obszarach 

chronionego krajobrazu i w strefi e ochrony konserwator-

skiej, a na pozostałym obszarze planu o powierzchni 

przekraczaj>cej 10 m2, przy uwzglCdnieniu ustaleM § 21 

ust. 9 i 10.

ROZDZIAŁ 3
USTALENIA W ZAKRESIE

OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU

§ 9

1. OkreWla siC na rysunku granicC Ryjewskiego Obszaru Chro-

nionego Krajobrazu w zachodniej czCWci obrCbu Baldram 

i granicC Morawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

we wschodniej czCWci obrCbu Baldram.

2. Ustala siC zakaz realizacji w obszarach chronionego kra-

jobrazu jak w ust. 1 – przedsiCwziCć mog>cych znacz>co 

oddziaływać na Wrodowisko, w rozumieniu art. 51 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Wrodowiska.

3. W obszarach chronionego krajobrazu obowi>zuje prze-

strzeganie zapisów stosownego rozporz>dzenia Wojewo-

dy oraz ustaleM niniejszej uchwały, w szczególnoWci § 7 

ust. 4.

4. Zakazy okreWlone w ust. 2 nie dotycz>:

1) realizacji inwestycji celu publicznego, w tym przedsiC-

wziCć w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej 

wymienionych w rozdziale 4 i 5 działu II planu,

2) przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na 

Wrodowisko, dla których sporz>dzenie raportu o od-

działywaniu na Wrodowisko nie jest obowi>zkowe, jeceli 

przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na 

Wrodowisko wykace brak niekorzystnego wpływu na 

przyrodC,

3) udokumentowanych złóc piasku i cwiru, których eks-

ploatacja nie bCdzie powodowała zmiany stosunków 

wodnych, zagrocenia dla chronionych ekosystemów 

oraz gatunków roWlin i zwierz>t.

5. Poza obszarami chronionego krajobrazu – ustala siC 

zakaz lokalizowania przedsiCwziCć mog>cych znacz>co 

oddziaływać na Wrodowisko, wymagaj>cych obowi>zkowo 

sporz>dzenia raportu o oddziaływaniu na Wrodowisko 

w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony Wrodowiska.

6. Zakazy okreWlone w ust. 5 nie dotycz> realizacji inwestycji 

celu publicznego, w tym przedsiCwziCć w zakresie komuni-

kacji i infrastruktury technicznej wymienionych w rozdziale 

4 i 5 działu II planu oraz chowu i hodowli zwierz>t w licz-

bie wiCkszej nic 210 ducych jednostek przeliczeniowych 

inwentarza w obrCbie jednego gospodarstwa rolnego na 

terenach R.

§ 10

1. Ustala siC obowi>zuj>c> zasadC, ce uci>cliwoWci wynikaj>ce 

z ucytkowania terenów lub budynków nie mog> przenikać 
granic własnoWci lub ucytkowania.

2. Ustalenia ust. 1 nie dotycz> terenów dróg publicznych. 

Zarz>dca drogi nie bCdzie ponosił kosztów zwi>zanych 

z budow> urz>dzeM zabezpieczaj>cych przed hałasem 

komunikacyjnym – now> zabudowC powstał> po uprawo-

mocnieniu siC planu.

3. Ustala siC koniecznoWć wymiany eternitowych pokryć 
dachowych budynków zawieraj>cych szkodliwy azbest do 

2030 r.

§ 11

1. OkreWla siC granicC lasów wodochronnych i lasu glebo-

chronnego.

2. Obowi>zuje zachowanie tych funkcji.

§ 12

1. OkreWla siC tereny potencjalnego wystCpowania muraw 

kserotermicznych.

2. Obowi>zuje zakaz zmiany ł>kowego lub pastwiskowego 

charakteru terenu jak w ust. 1., w tym zakaz zalesieM.
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§ 13

1. OkreWla siC przebieg korytarza ekologicznego rzeki Liwy 

o znaczeniu krajowym.

2. Celem wyznaczenia jest zapewnienie elementom przyrody 

swobodnego przemieszczania siC.

§ 14

1. OkreWla siC punkty i kierunki obserwacji krajobrazu.

2. Celem wyznaczenia jest zapewnienia mocliwoWci wgl>du 

w krajobraz z wysoczyzny Pojezierza Iławskiego w kierunku 

Doliny Dolnej Wisły.

3. Obowi>zuje zakaz realizacji budynków w promieniu 50 m na 

kierunku obserwacji krajobrazu oznaczonym na rysunku.

§ 15

1. OkreWla siC tereny zagrocone osuwaniem siC mas ziem-

nych.

2. W obszarze jak w ust. 1 ustala siC zakaz realizacji zabu-

dowy oraz zakaz realizacji sieci i urz>dzeM infrastruktury 

technicznej wymagaj>cych prowadzenia prac ziemnych.

§ 16

1. OkreWla siC obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi> 

wzdłuc rzeki Liwy oznaczony na rysunku symbolem ZZ.

2. W obszarze jak w ust. 1 obowi>zuj> zakazy i ograniczenia 

zgodnie z ustaw> Prawo wodne.

§ 17

1. Ustala siC dawne wyrobiska i składowisko wapna jako 

tereny do rekultywacji, oznaczone na rysunku.

2. Ustala siC rolniczy lub leWny kierunek rekultywacji.

§ 18

  Ustala siC teren do rehabilitacji istniej>cej zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej poprzez poprawC estetyki 

i standardów technicznych budynków oraz wyznaczenie 

terenów dla dojazdów, parkingów, zieleni, placów zabaw 

i miejsc rekreacyjnych.

ROZDZIAŁ 4
USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO I ZABYTKÓW

§ 19

1. W obszarze planu wystCpuj> nastCpuj>ce obiekty zabyt-

kowe wpisane do rejestru zabytków, bCd>ce obiektami 

archeologicznymi oznaczonymi na rysunku:

1) grodzisko i osada z okresu wczesnoWredniowiecznego 

i wczesnej epoki celaza, wpisane do rejestru zabytków 

Dec. Nr 63/Archeol. z dnia 7.01.1970 r.

2) osada z okresu wczesnoWredniowiecznego i Wred-

niowiecznego, wpisana do rejestru zabytków Dec. 

Nr 72/Archeol. z dnia 7.01.1970 r.

3) osada z okresu wczesnoWredniowiecznego i póano-

Wredniowiecznego, wpisana do rejestru zabytków Dec. 

Nr 73/Archeol. z dnia 7.01.1970.

2. Dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabyt-

ków wymienionych w ust. 1 pkt 1-3 obowi>zuj> stosowne 

ustalenia § 20.

3. W obszarze planu wystCpuj>, oznaczone na rysunku, 

nastCpuj>ce obiekty zabytkowe o wartoWciach historyczno-

kulturowych, objCte ochron> konserwatorsk> ustaleniami 

niniejszego planu:

1) budynek mieszkalny na działkach nr 2/3 i nr 3/2,

2) budynek gospodarczy na działce nr 3/2,

3) budynek mieszkalny na działkach nr 5 i nr 103,

4) budynek gospodarczy na działkach nr 4 i nr 5,

  5) budynek mieszkalny na działce nr 20/2,

  6) budynek mieszkalny na działce nr 22/1,

  7) budynek mieszkalny na działce nr 22/2,

  8) budynek mieszkalny i budynek gospodarczy na działce 

nr 23,

  9) budynek gospodarczy na działce nr 24/3,

10) budynek mieszkalny na działkach nr 24/3 i nr 25/3,

11) budynek mieszkalny i gospodarczy na działce nr 29,

12) budynek mieszkalny i gospodarczy na działce nr 30,

13) budynek mieszkalny i gospodarczy na działce nr 

32/2,

14) budynek gospodarczy na działce nr 39/2,

15) budynek mieszkalny na działkach nr 39/2 i nr 40/1,

16) budynek gospodarczy na działce nr 40/1,

17) budynek gospodarczy na działkach nr 41/2 i 42/2,

18) budynek mieszkalny na działce nr 42/2,

19) budynek mieszkalny na działce nr 43,

20) budynek mieszkalny i gospodarczy na działce nr 63,

21) budynek mieszkalny i gospodarczy na działce nr 72,

22) budynek mieszkalny na działce nr 96,

23) budynek mieszkalny na działce nr 100,

24) budynek mieszkalny na działkach nr 109/5 i 109/6,

25) budynek mieszkalny na działkach nr 109/8 i 109/9,

26) budynek mieszkalny na działkach 109/11 i 109/12,

27) budynek mieszkalny na działkach nr 109/13 i 109/14,

28) budynek mieszkalny na działkach nr 109/15 i 109/16,

29) budynek mieszkalny na działce nr 111/1,

30) budynek mieszkalny na działce nr 111/2,

31) budynek mieszkalny na działce nr 111/17,

32) budynek mieszkalny na działce nr 114.

4. Dla obiektów zabytkowych których wartoWciach histo-

ryczno-kulturowych, o których mowa w ust. 3 obowi>zuj> 

nastCpuj>ce ustalenia: ochronie podlega usytuowanie 

historycznych obiektów, ich gabaryty, bryła, historyczna 

forma architektoniczna, w tym kształt dachów, historyczna 

dyspozycja Wcian, historyczny detal architektoniczny w tym 

wielkoWć, kształt otworów okiennych i drzwiowych wraz 

z historycznymi podziałami stolarki, historyczne materiały 

budowlane i historyczna kolorystyka.

5. Ustala siC strefC ochrony konserwatorskiej zespołu rurali-

stycznego wsi Baldram i granicC zespołu dworsko-parko-

wego, oznaczone na rysunku. Ochronie podlegaj>:

1) historyczny układ ruralistyczny wsi Baldram, w tym 

historyczne podziały parcelacyjne na obszarze niwy 

siedliskowej wsi,

2) istniej>ce elementy zadrzewienia zwi>zane z historycz-

nym zainwestowaniem.

6. Wszelkie działania i inwestycje dotycz>ce strefy ochrony 

konserwatorskiej zespołu ruralistycznego wsi Baldram, 

zespołu dworsko-parkowego i obiektów o wartoWciach 

historyczno-kulturowych oraz odstCpstwa od ustaleM 

ust. 4 i 5 wymagaj> uzgodnienia z właWciwym terenowo 

Konserwatorem Zabytków.

§ 20

1. Ustala siC strefC ochrony archeologicznej W1 dla grodziska 

i osady z okresu wczesnoWredniowiecznego i wczesnej 

epoki celaza, wpisanych do rejestru zabytków Dec. Nr 

63/Archeol. z dnia 7.01.1970 r., oraz osady przygrodowej 

z okresu wczesnoWredniowiecznego i póanoWredniowiecz-

nego. S> to obiekty o własnej formie krajobrazowej. Ustala 

siC ochronC krajobrazow>. Ustala siC zakaz zabudowy, 

zakaz realizacji sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej 

oraz zakaz zalesieM.

2. Ustala siC nastCpuj>ce strefy ochrony archeologicznej W2 

w kolejnoWci z północy na południe:

1) dla osady z okresu wczesnoWredniowiecznego i Wred-

niowiecznego, wpisanej do rejestru zabytków Dec. 

Nr 72/Archeol. z dnia 7.01.1970 r.,
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2) dla osady z okresu wczesnoWredniowiecznego i Wred-

niowiecznego,

3) dla osady – pradzieje,

4) dla osady z okresu wczesnoWredniowiecznego i póano-

Wredniowiecznego, wpisanej do rejestru zabytków Dec. 

Nr 73/Archeol. z dnia 7.01.1970.

3. Ewentualne działania inwestycyjne w strefach W2 dopusz-

cza siC po uprzednim wykonaniu badaM archeologicznych 

wraz z dokumentacj> archeologiczno-konserwatorsk>.

4. Zalesienia i wszystkie prace ziemne przed projektem bu-

dowlanym w strefach ochrony archeologicznej W2, musz> 

być uzgodnione z Pomorskim Wojewódzkim Konserwa-

torem Zabytków w celu okreWlenia zakresu niezbCdnych 

badaM archeologicznych.

ROZDZIAŁ 5
USTALENIA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

§ 21

1. Ustala siC przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 

KDGP, KDG1, KDG2, KDG3, KDZ, KDL, KDD, KDW, KDpj, 

KDd, Kp, KK – na funkcje terenów komunikacji.

2. Ustala siC klasy dróg publicznych i ich symbole:

1) KDGP – droga główna ruchu przyspieszonego o szero-

koWci pasa drogowego 50 m i skrzycowanie w postaci 

ronda z drog> KDG3/KDZ,

2) KDG1 – droga główna, o docelowej szerokoWci pasa 

drogowego 25 m,

3) KDG2 – droga główna, w obszarze planu skrzycowa-

nie,

4) KDG3/KDZ – ulica główna, która po realizacji obwodnicy 

wsi Baldram stanie siC ulic> zbiorcz>, o szerokoWci pasa 

drogowego 20 – 25 m,

5) KDL – ulica lokalna, o szerokoWci pasa drogowego 

15 – 20 m,

6) KDD – ulice dojazdowe, o szerokoWci pasów drogowych 

10-30 m.

3. Ustala siC rezerwy terenu dla dróg krajowych z zakazem 

zabudowy. Tereny te pozostaj> w dotychczasowym ucyt-

kowaniu.

4. Ustala siC nastCpuj>ce drogi wewnCtrzne i ich symbole:

1) KDW – wewnCtrzne drogi dojazdowe o szerokoWci pasa 

drogowego 15-20 m,

2) KDpj – ci>gi pieszo-jezdne o szerokoWci pasów drogo-

wych 5-10 m,

3) KDd – dojazdy do gruntów rolnych o szerokoWci pasów 

drogowych 5-15 m,

4) Kp – ci>gi piesze.

5. Dopuszcza siC realizacjC miejsc postojowych w pasach 

drogowych KDD.

6. Dopuszcza siC na terenach zabudowy mocliwoWć wyzna-

czenia i realizacji dodatkowych dróg wewnCtrznych poza 

okreWlonymi w ust. 4 pkt 1 i 2 oraz parkingów. Dopuszcza siC 

mocliwoWć ustanowienia słucebnoWci drogowej dla działek 

do których nie ma bezpoWredniego dojazdu. Dopuszcza siC 

mocliwoWć wyznaczenia i realizacji Wciecek rowerowych, 

ci>gów pieszo-rowerowych i ci>gów pieszych w pasach 

drogowych lub na innych terenach za porozumieniem 

stron.

7. Dopuszcza siC na terenach rolniczych R mocliwoWć wy-

znaczenia i realizacji dodatkowych dojazdów do gruntów 

rolnych poza okreWlonymi w ust. 4 pkt 3.

8. Ustala siC zakaz lokalizacji urz>dzeM infrastruktury technicz-

nej, w tym sieci infrastruktury technicznej w nastCpuj>cych 

odległoWciach od krawCdzi jezdni dróg krajowych, z wyj>t-

kiem istniej>cych urz>dzeM i sieci infrastruktury technicznej 

w dniu uprawomocnienia siC planu:

1) mniejszych nic 10 m od KDG3,

2) mniejszych nic 25 m od KDGP, KDG1.

9. Ustala siC zakaz lokalizacji wolno stoj>cych urz>dzeM re-

klamowych w pasach drogowych dróg krajowych oraz w 

nastCpuj>cych odległoWciach od krawCdzi jezdni dróg kra-

jowych do skrajnego od strony jezdni elementu reklamy:

1) mniejszych nic 10 m od KDG3,

2) mniejszych nic 25 m od KDGP, KDG1.

10. Dopuszcza siC za zgod> zarz>dy drogi inne odległoWci 

nic okreWlone w ust. 8 i 9.

11. Ustala siC obowi>zek uzyskania zgody zarz>dcy drogi 

publicznej na nowy zjazd do terenów zabudowy.

12. OkreWla siC granice terenów zamkniCtych, bCd>cych 

terenami kolejowymi oznaczonymi symbolem KK.

ROZDZIAŁ 6
USTALENIA W ZAKRESIE 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 22

1. Ustala siC, ce w obszarze planu podstawowymi korytarzami 

infrastruktury technicznej s> korytarze techniczne, pasy 

drogowe KDL, KDD, KDW, KDpj, KDd oraz Kp.

2. Dopuszcza siC prowadzenie sieci infrastruktury technicznej 

przez tereny inne nic w ust. 1, jeWli nie naruszy to funkcji 

terenu oraz interesu prawnego stron.

3. NiezbCdne opracowania brancowe nalecy wykonać 
w oparciu o ustalenia niniejszego planu.

§ 23

1. Ustala siC, ce podstaw> zaopatrzenia obszaru planu 

w wodC bCdzie istniej>ca i rozbudowywana sieć wodo-

ci>gowa.

2. Sieć wodoci>gow> nalecy realizować i rozbudowywać 
w oparciu o zasady okreWlone w § 22.

  § 24

1. Ustala siC, ce w obszarze planu obowi>zywać bCdzie rea-

lizacja systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej, poł>czonej 

z oczyszczalni> Wcieków w Kwidzynie.

2. Obowi>zywać bCdzie system grawitacyjno-ciWnieniowy. 

PrzepompowniC Wcieków oznaczono na rysunku. Do-

puszcza siC mocliwoWć realizacji przepompowni w innych 

miejscach za porozumieniem stron zgodnie z projektem 

budowlanym.

3. Sieć kanalizacji sanitarnej nalecy realizować w oparciu o 

zasady okreWlone w § 22.

4. Po realizacji systemu jak w ust. 1 ustala siC obowi>zek 

podł>czenia do niego wszystkich budynków, z których 

odprowadzane s> Wcieki.

5. Na terenach bez zbiorczej kanalizacji sanitarnej, do czasu 

realizacji systemu jak w ust. 1, dopuszcza siC stosowanie 

zbiorników bezodpływowych na nieczystoWci ciekłe zgod-

nie z § 34 rozporz>dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póan. zm.).

6. Przy gospodarstwach rolnych na terenach R dopuszcza 

siC mocliwoWć realizacji wysoko-sprawnych oczyszczalni 

przydomowych po wykonaniu stosownych badaM grun-

towo-wodnych, stwierdzaj>cych, ce dana oczyszczalnia 

przydomowa nie bCdzie miała negatywnego wpływu na 

stan czystoWci wód powierzchniowych i podziemnych.

7. Po realizacji systemu jak w ust. 1 oczyszczalniC Wcieków 

w Baldramie przeznacza siC do zamkniCcia i likwidacji.

§ 25

1. Podstaw> odprowadzania wód opadowych w obszarze pla-
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nu bCd> lokalne sieci kanalizacji deszczowej oraz lokalna 

infi ltracja wód opadowych.

2. Sieć kanalizacji deszczowej nalecy realizować w oparciu 

o zasady okreWlone w § 22.

3. Odprowadzanie wód deszczowych do wód powierzchnio-

wych z utwardzonych dróg, ulic, ci>gów pieszo-jezdnych 

i parkingów nalecy obowi>zkowo poprzedzić wykonaniem 

urz>dzeM podczyszczaj>cych dostosowanych do iloWci 

Wcieków i ładunku zanieczyszczeM zgodnie z przepisami 

szczególnymi.

4. Podstaw> odprowadzenia wód opadowych z terenów 

zabudowy bCdzie ich odprowadzenie w granicach włas-

nej działki. Dopuszcza siC inny sposób odprowadzenia 

wód opadowych z terenów zabudowy za porozumieniem 

stron.

5. Ustala siC obowi>zek okreWlenia przebiegu istniej>cego 

systemu melioracyjnego z uwzglCdnieniem systemu 

drenowania przed opracowaniem projektu budowlanego. 

Dopuszcza siC mocliwoWć przebudowy systemu meliora-

cyjnego i systemu drenowania przy zapewnieniu ich właW-
ciwego funkcjonowania z uwzglCdnieniem zasad ochrony 

przyrody i Wrodowiska.

§ 26

1. Podstaw> zaopatrzenia w energiC elektryczn> w obszarze 

planu bCdzie istniej>ca sieć elektroenergetyczna z mocli-
woWci> jej korekty i rozbudowy oraz budowy nowej sieci 

elektroenergetycznej w oparciu o zasady okreWlone § 22.

2. Ustala siC, ce odcinki istniej>cych i projektowanych na-

powietrznych linii elektroenergetycznych 0,4 kV i 15 kV, 

koliduj>ce z zabudow>, nalecy realizować w postaci kabli 

podziemnych. Przy budowie nowej sieci elektroenergetycz-

nej 0,4 kV i 15 kV linie napowietrzne i kable podziemne 

– nalecy prowadzić równolegle do istniej>cych dróg.

3. OkreWla siC lokalizacje 3 istniej>cych stacji transformato-

rowych. Ustala siC rezerwC terenu na dodatkow> stacjC 

transformatorow> jako estetyczny obiekt. Dopuszcza siC 

mocliwoWć realizacji stacji transformatorowych w innych 

miejscach za porozumieniem stron.

4. OkreWla siC przebieg korytarzy technicznych dla napo-

wietrznych linii elektroenergetycznych 400 kV i 110 kV 

o szerokoWci odpowiednio 50-80 m i 34 m. W korytarzach 

tych obowi>zuje zakaz budowy budynków i zakaz zalesieM 

z dopuszczeniem plantacji choinek i terenów zieleni ZT.

5. Dopuszcza siC korektC przebiegu korytarzy jak w ust. 4 

w zwi>zku z przebudow> układu drogowego.

§ 27

1. Ustala siC, ce podstaw> zaopatrzenia w ciepło do ogrzewa-

nia i uzyskania ciepłej wody ucytkowej bCd> indywidualne 

aródła energii – preferowane niskoemisyjne aródła ciepła, 

spełniaj>ce obowi>zuj>ce normy w zakresie ochrony Wro-

dowiska.

2. WWród aródeł energii, o której mowa w ust. 1 preferuje siC 

odnawialne aródła energii, w tym pompy cieplne, kolektory 

słoneczne i spalanie biomasy.

§ 28

1. Dopuszcza siC realizacjC sieci gazowej w oparciu o zasady 

okreWlone w § 22.

2. OkreWla siC przebieg korytarza technicznego dla gazoci>gu 

wysokiego ciWnienia i strefC kontrolowan> o minimalnej 

szerokoWci 8 m, po 4 m z kacdej strony gazoci>gu. Ustala 

siC w tej strefi e zakaz realizacji budynków i zakaz zalesieM 

z dopuszczeniem terenów zieleni ZT.

3. Dopuszcza siC korektC przebiegu korytarza jak w ust. 2 

w zwi>zku z przebudow> układu drogowego.

§ 29

1. Obsługa telekomunikacyjna obszaru planu oparta bCdzie 

o operatorów telefonii sieciowej i komórkowej.

2. Sieci telekomunikacyjne nalecy realizować w oparciu 

o zasady okreWlone w § 22.

§ 30

  W obszarze planu obowi>zywać bCdzie system gospodarki 

odpadami przyjCty przez RadC Gminy Kwidzyn z uwzglCdnie-

niem selektywnej zbiórki odpadów.

DZIAŁ III
PRZEZNACZENIE TERENÓW 

I ZASADY ICH ZAGOSPODAROWANIA

ROZDZIAŁ 1
TERENY ZABUDOWY 

MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

§ 31

1. Ustala siC przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 

MN1, MN2, MN3 na zabudowC mieszkaniow> jednorodzin-

n>.

2. Dla terenu jak w ust. 1 ustala siC nastCpuj>ce warunki 

szczegółowe zagospodarowania:

1) zakaz podziału na nowe działki pod zabudowC,

2) na kacdej działce lub na ł>cznie dwóch s>siaduj>cych 

działkach – jeden budynek jednorodzinny wolno stoj>cy 

lub budynek w zabudowie blianiaczej,

3) maksimum zabudowy powierzchni działki 30%,

4) minimalna wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 

czynnej 40% powierzchni działki,

5) budynki mieszkalne – wysokoWć dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze ucytkowe, maksymalna 

wysokoWć budynków 9 m od Wredniej rzCdnej terenu 

w obrysie budynku do kalenicy, dach wysoki dwuspa-

dowy lub dwuspadowy z naczółkami lub wielospadowy 

o nachyleniu głównych połaci 30°–45°, pokryty dachów-

k> ceramiczn> lub materiałami dachówko podobnymi 

w odcieniach czerwieni lub br>zu, główne połacie nachy-

lone pod jednakowym k>tem, dopuszcza siC stosowanie 

Wcianek kolankowych,

6) budynki garacowe i gospodarcze:

a) poł>czone z budynkiem mieszkalnym i nawi>zuj>ce 

do jego architektury,

b) wolno stoj>ce o wysokoWci maksymalnej 5 m do 

kalenicy, z dachem dwuspadowym.

3. Ustala siC obowi>zek zabezpieczenia na działce minimum 

jednego miejsca postojowego na kacde mieszkanie.

4. W zakresie budowy sieci infrastruktury technicznej obowi>-

zuj> ustalenia działu II rozdział 6.

5. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury oraz ochro-

ny Wrodowiska, przyrody i krajobrazu obowi>zuj> ustalenia 

działu II, odpowiednio rozdziały 1,2 i 3.

§ 32

1. Ustala siC przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 

MN4, MN5 na zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>.

2. Dopuszcza siC przebudowC i rozbudowC istniej>cej zabu-

dowy blianiaczej przy zachowaniu nastCpuj>cych warunków 

zagospodarowania:

1) maksimum zabudowy powierzchni działki 30%,

2) minimalna wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 

czynnej 45% powierzchni działki,

3) budynki garacowe i gospodarcze:

a) poł>czone z budynkiem mieszkalnym i nawi>zuj>ce 

do jego architektury,
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b) wolno stoj>ce o wysokoWci maksymalnej 5 m do kalenicy, 

z dachem dwuspadowym.

3. Ustala siC obowi>zek zabezpieczenia na działce minimum 

jednego miejsca postojowego na kacde mieszkanie.

4. W zakresie budowy sieci infrastruktury technicznej obowi>-

zuj> ustalenia działu II rozdział 6.

5. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków obowi>zuj> ustalenia działu II, 

odpowiednio rozdziały 1,2, 3 i 4 ze szczególnym uwzglCd-

nieniem dla terenu MN5 – strefy ochrony konserwatorskiej 

zespołu ruralistycznego wsi Baldram, obiektów o wartoW-
ciach historyczno-kulturowych oraz stosownych ustaleM 

§ 19.

§ 33

1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

MN6 na zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>.

2. Dopuszcza siC przebudowC i rozbudowC istniej>cej zabu-

dowy przy zachowaniu nastCpuj>cych warunków zagospo-

darowania:

1) maksimum zabudowy powierzchni działki 30%,

2) minimalna wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 

czynnej 45% powierzchni działki,

3) budynki mieszkalne – wysokoWć dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze ucytkowe, z zachowa-

niem wysokoWci budynków, dach wysoki dwuspadowy 

z zachowaniem obecnego k>ta nachyleniu połaci i z za-

chowaniem kierunku głównej kalenicy, pokryty dachówk> 

ceramiczn> lub materiałami dachówko podobnymi 

w odcieniach czerwieni lub br>zu,

4) budynki garacowe i gospodarcze poł>czone z budynkiem 

mieszkalnym i nawi>zuj>ce do jego architektury,

3. Dla nowej zabudowy ustala siC nastCpuj>ce warunki zago-

spodarowania:

1) minimalna powierzchnia działek 700 m2,

2) jeden budynek jednorodzinny wolno stoj>cy,

3) maksimum zabudowy powierzchni działki 35%,

4) minimalna wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 

czynnej 40% powierzchni działki,

5) budynki mieszkalne – wysokoWć dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze ucytkowe, maksymalna 

wysokoWć budynków 9 m od Wredniej rzCdnej terenu 

w obrysie budynku do kalenicy, dach wysoki dwuspa-

dowy o nachyleniu głównych połaci 35°–45°, pokryty 

dachówk> ceramiczn> lub materiałami dachówko podob-

nymi w odcieniach czerwieni lub br>zu, główne połacie 

nachylone pod jednakowym k>tem, główna kalenica 

równoległa do ulicy KDZ,

6) budynki garacowe i gospodarcze:

a) poł>czone z budynkiem mieszkalnym i nawi>zuj>ce 

do jego architektury,

b) wolno stoj>ce o wysokoWci maksymalnej 5 m do 

kalenicy, z dachem dwuspadowym.

4. Ustala siC obowi>zek zabezpieczenia na działce minimum 

jednego miejsca postojowego na kacde mieszkanie.

5. W zakresie budowy sieci infrastruktury technicznej obowi>-

zuj> ustalenia działu II rozdziału 6.

6. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobra-zu oraz ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków obowi>zuj> ustalenia 

działu II, odpowiednio rozdziały 1,2, 3 i 4 ze szczególnym 

uwzglCdnieniem strefy ochrony konserwatorskiej zespołu 

ruralistycznego wsi Baldram, obiektu o wartoWciach histo-

ryczno-kulturowych oraz stosownych ustaleM § 19.

  § 34

1. Ustala siC przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 

MN7, MN8 na zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>.

2. Dla terenów jak w ust. 1 ustala siC nastCpuj>ce warunki 

szczegółowe zagospodarowania:

1) minimalna powierzchnia działek 1000 m2,

2) na kacdej działce jeden budynek jednorodzinny wolno 

stoj>cy,

3) maksimum zabudowy powierzchni działki 25%,

4) minimalna wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 

czynnej 55% powierzchni działki,

5) budynki mieszkalne – wysokoWć dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze ucytkowe, maksymalna 

wysokoWć budynków 9 m od Wredniej rzCdnej terenu 

w obrysie budynku do kalenicy, dach wysoki dwuspa-

dowy lub dwuspadowy z naczółkami, o nachyleniu 

głównych połaci 35°–45°, pokryty dachówk> ceramiczn> 

lub materiałami dachówko podobnymi w odcieniach 

czerwieni lub br>zu, główne połacie nachylone pod 

jednakowym k>tem, dopuszcza siC stosowanie Wcianek 

kolankowych, główna kalenica równoległa lub prosto-

padła do KDpj,

6) budynki garacowe i gospodarcze:

a) poł>czone z budynkiem mieszkalnym i nawi>zuj>ce 

do jego architektury,

b) wolno stoj>ce o wysokoWci maksymalnej 5 m do 

kalenicy, z dachem dwuspadowym.

3. Ustala siC obowi>zek zabezpieczenia na działce minimum 

jednego miejsca postojowego na kacde mieszkanie.

4. W zakresie budowy sieci infrastruktury technicznej obowi>-

zuj> ustalenia działu II rozdział 6.

5. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków obowi>zuj> ustalenia 

działu II, odpowiednio rozdziały 1, 2, 3 i 4 ze szczególnym 

uwzglCdnieniem strefy ochrony konserwatorskiej zespołu 

ruralistycznego wsi Baldram oraz stosownych ustaleM 

§ 19.

  § 35

1. Ustala siC przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem 

MN9 na zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>.

2. Dla terenu jak w ust. 1 ustala siC nastCpuj>ce warunki 

szczegółowe zagospodarowania:

1) minimalna powierzchnia działek 1000 m2,

2) na kacdej działce jeden budynek jednorodzinny wolno 

stoj>cy,

3) budynki garacowe i gospodarcze poł>czone z budynkiem 

mieszkalnym lub wolno stoj>ce,

4) maksimum zabudowy powierzchni działki 25%,

5) minimalna wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 

czynnej 55% powierzchni działki,

6) budynki mieszkalne – wysokoWć dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze ucytkowe, maksymalna 

wysokoWć budynków 9 m od Wredniej rzCdnej terenu 

w obrysie budynku do kalenicy, dach wysoki dwuspa-

dowy lub dwuspadowy z naczółkami lub wielospadowy 

o nachyleniu głównych połaci 30°–45°, pokryty dachów-

k> ceramiczn> lub materiałami dachówko podobnymi 

w odcieniach czerwieni lub br>zu, główne połacie 

nachylone pod jednakowym k>tem, kierunek głównej 

kalenicy równoległy lub prostopadły do KDW lub do 

jednej z granic działki, dopuszcza siC stosowanie Wcia-

nek kolankowych.
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3. Ustala siC obowi>zek zabezpieczenia na działce minimum 

jednego miejsca postojowego na kacde mieszkanie.

4. W zakresie budowy sieci infrastruktury technicznej obowi>-

zuj> ustalenia działu II rozdział 6.

5. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobrazu obowi>zuj> ustalenia 

działu II, odpowiednio rozdziały 1, 2 i 3.

§ 36

1. Ustala siC przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem 

MN10 na zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>.

2. Dla terenu jak w ust. 1 ustala siC nastCpuj>ce warunki 

szczegółowe zagospodarowania:

1) zakaz podziału na nowe działki pod zabudowC,

2) na kacdej działce lub na dwóch działkach ł>cznie – jeden 

budynek jednorodzinny wolno stoj>cy,

3) maksimum zabudowy 30% powierzchni działki,

4) minimalna wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 

czynnej 40% powierzchni działki,

5) budynki mieszkalne – wysokoWć dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze ucytkowe, maksymalna 

wysokoWć budynków 9 m od Wredniej rzCdnej terenu 

w obrysie budynku do kalenicy, dach wysoki dwuspa-

dowy lub dwuspadowy z naczółkami lub kopertowy lub 

wielospadowy o nachyleniu głównych połaci 30°–45°, 

pokryty dachówk> ceramiczn> lub materiałami dachów-

ko podobnymi w odcieniach czerwieni lub br>zu, główne 

połacie nachylone pod jednakowym k>tem, dopuszcza 

siC stosowanie Wcianek kolankowych, główna kalenica 

prostopadła lub równoległa do KDpj,

6) budynki garacowe i gospodarcze:

a) poł>czone z budynkiem mieszkalnym i nawi>zuj>ce 

do jego architektury,

b) wolno stoj>ce o wysokoWci maksymalnej 5 m do 

kalenicy, z dachem dwuspadowym.

3. Ustala siC obowi>zek zabezpieczenia na działce minimum 

jednego miejsca postojowego na kacde mieszkanie.

4. W zakresie budowy sieci infrastruktury technicznej obowi>-

zuj> ustalenia działu II rozdział 6.

5. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobra-zu obowi>zuj> ustalenia 

działu II, odpowiednio rozdziały 1, 2 i 3.

§ 37

1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

MN11 na zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>.

2. Dla terenu jak w ust. 1 ustala siC nastCpuj>ce warunki 

szczegółowe zagospodarowania:

1) minimalna powierzchnia działek 1500 m2,

2) na kacdej działce jeden budynek jednorodzinny wolno 

stoj>cy,

3) maksimum zabudowy powierzchni działki 25%,

4) minimalna wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 

czynnej 60% powierzchni działki,

5) budynki mieszkalne – wysokoWć dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze ucytkowe, maksymalna 

wysokoWć budynków 9 m od Wredniej rzCdnej terenu 

w obrysie budynku do kalenicy, dach wysoki dwuspa-

dowy lub dwuspadowy z naczółkami lub wielospadowy 

o nachyleniu głównych połaci 30°–45°, pokryty dachów-

k> ceramiczn> lub materiałami dachówko podobnymi 

w odcieniach czerwieni lub br>zu, główne połacie 

nachylone pod jednakowym k>tem, główna kalenica 

równoległa lub prostopadła do KDL, dopuszcza siC 

stosowanie Wcianek kolankowych,

6) budynki garacowe i gospodarcze:

a) poł>czone z budynkiem mieszkalnym i nawi>zuj>ce 

do jego architektury,

b) wolno stoj>ce o wysokoWci maksymalnej 5 m do 

kalenicy, z dachem dwuspadowym.

3. Ustala siC obowi>zek zabezpieczenia na działce minimum 

jednego miejsca postojowego na kacde mieszkanie.

4. W zakresie budowy sieci infrastruktury technicznej obowi>-

zuj> ustalenia działu II rozdział 6.

5. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobrazu obowi>zuj> ustalenia 

działu II, odpowiednio rozdziały 1, 2 i 3.

§ 38

1. Ustala siC przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem 

MN12 na zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>.

2. Dla terenu jak w ust. 1 ustala siC nastCpuj>ce warunki 

szczegółowe zagospodarowania:

1) minimalna powierzchnia działek 1 200 m2,

2) na kacdej działce jeden budynek jednorodzinny wolno 

stoj>cy,

3) maksimum zabudowy powierzchni działki 25%,

4) minimalna wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 

czynnej 55% powierzchni działki,

5) budynki mieszkalne – wysokoWć dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze ucytkowe, maksymalna 

wysokoWć budynków 9 m od Wredniej rzCdnej terenu 

w obrysie budynku do kalenicy, dach wysoki dwuspa-

dowy lub dwuspadowy z naczółkami lub wie-lospadowy 

o nachyleniu głównych połaci 30°–45°, pokryty dachów-

k> ceramiczn> lub materiałami dachówko podobnymi 

w odcieniach czerwieni lub br>zu, główne połacie 

nachylone pod jednakowym k>tem, główna kalenica 

równoległa lub prostopadła do KDL, dopuszcza siC 

stosowanie Wcianek kolankowych,

6) budynki garacowe i gospodarcze:

a) poł>czone z budynkiem mieszkalnym i nawi>zuj>ce 

do jego architektury,

b) wolno stoj>ce o wysokoWci maksymalnej 5 m do 

kalenicy, z dachem dwuspadowym.

3. Ustala siC obowi>zek zabezpieczenia na działce minimum 

jednego miejsca postojowego na kacde mieszkanie.

4. W zakresie budowy sieci infrastruktury technicznej obowi>-

zuj> ustalenia działu II rozdział 6.

5. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobrazu obowi>zuj> ustalenia 

działu II, odpowiednio rozdziały 1, 2 i 3.

§ 39

1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

MN13 na zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>.

2. Dla terenu jak w ust. 1 ustala siC nastCpuj>ce warunki 

szczegółowe zagospodarowania:

1) minimalna powierzchnia działek 1000 m2,

2) na kacdej działce jeden budynek jednorodzinny wolno 

stoj>cy,

3) maksimum zabudowy powierzchni działki 25%,

4) minimalna wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 

czynnej 55% powierzchni działki,

5) budynki mieszkalne – wysokoWć dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze ucytkowe, maksymalna 

wysokoWć budynków 9 m od Wredniej rzCdnej terenu 

w obrysie budynku do kalenicy, dach wysoki dwuspa-

dowy lub dwuspadowy z naczółkami lub wielospadowy 

o nachyleniu głównych połaci 30°–45°, pokryty dachów-

k> ceramiczn> lub materiałami dachówko podobnymi 

w odcieniach czerwieni lub br>zu, główne połacie 

nachylone pod jednakowym k>tem, główna kalenica 

równoległa lub prostopadła do KDL, dopuszcza siC 

stosowanie Wcianek kolankowych,

6) budynki garacowe i gospodarcze:
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a) poł>czone z budynkiem mieszkalnym i nawi>zuj>ce do 

jego architektury,

b) wolno stoj>ce o wysokoWci maksymalnej 5 m do kalenicy, 

z dachem dwuspadowym.

3. Ustala siC obowi>zek zabezpieczenia na działce minimum 

jednego miejsca postojowego na kacde mieszkanie.

4. W zakresie budowy sieci infrastruktury technicznej obowi>-

zuj> ustalenia działu II rozdział 6.

5. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobrazu obowi>zuj> ustalenia 

działu II, odpowiednio rozdziały 1, 2 i 3.

§ 40

1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

MN14 na zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>.

2. Dopuszcza siC przebudowC i rozbudowC istniej>cej zabu-

dowy przy zachowaniu nastCpuj>cych warunków zagospo-

darowania:

1) maksimum zabudowy powierzchni terenu lub działki 

25%,

2) minimalna wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 

czynnej 60% powierzchni terenu lub działki,

3) budynek mieszkalny – wysokoWć dwie kondygnacje 

nadziemne, bez poddasza ucytkowego, maksymalna 

wysokoWć budynku 9 m od Wredniej rzCdnej terenu 

w obrysie budynku do kalenicy, dach wysoki dwuspado-

wy lub kopertowy o nachyleniu głównych połaci 25°-30°, 

pokryty dachówk> ceramiczn> lub materiałami dachów-

ko podobnymi w odcieniach czerwieni, główna kalenica 

równoległa do KDL,

4) budynki garacowe i gospodarcze wolno stoj>ce o 

wysokoWci maksymalnej 5 m do kalenicy, z dachem 

dwuspadowym.

3. Dla nowej zabudowy ustala siC nastCpuj>ce warunki zago-

spodarowania:

1) minimalna powierzchnia działki 1200 m2,

2) jeden budynek jednorodzinny wolno stoj>cy,

3) maksimum zabudowy powierzchni działki 25%,

4) minimalna wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 

czynnej 60% powierzchni działki,

5) budynek mieszkalny – wysokoWć dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze ucytkowe, maksymalna 

wysokoWć budynków 9 m od Wredniej rzCdnej terenu 

w obrysie budynku do kalenicy, dach wysoki dwuspa-

dowy o nachyleniu głównych połaci 30°–45°, pokryty 

dachówk> ceramiczn> lub materiałami dachówko podob-

nymi w odcieniach czerwieni lub br>zu, główne połacie 

nachylone pod jednakowym k>tem, główna kalenica 

równoległa do KDL,

6) budynki garacowe i gospodarcze:

a) poł>czone z budynkiem mieszkalnym i nawi>zuj>ce 

do jego architektury,

b) wolno stoj>ce o wysokoWci maksymalnej 5 m do 

kalenicy, z dachem dwuspadowym.

4. Ustala siC obowi>zek zabezpieczenia na działce minimum 

jednego miejsca postojowego na kacde mieszkanie.

5. W zakresie budowy sieci infrastruktury technicznej obowi>-

zuj> ustalenia działu II rozdział 6.

6. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobrazu obowi>zuj> ustalenia 

działu II, odpowiednio rozdziały 1, 2 i 3.

§ 41

1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

MN15 na zabudowC mieszka-niow> jednorodzinn>.

2. Dla terenu jak w ust. 1 ustala siC nastCpuj>ce warunki 

szczegółowe zagospodarowania:

1) zakaz podziału na nowe działki pod zabudowC,

2) na kacdej działce lub na dwóch działkach ł>cznie – jeden 

budynek jednorodzinny wolno stoj>cy,

3) maksimum zabudowy 30% powierzchni działki,

4) minimalna wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 

czynnej 40% powierzchni działki,

5) budynki mieszkalne – wysokoWć dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze ucytkowe, maksymalna 

wysokoWć budynków 9 m od Wredniej rzCdnej terenu 

w obrysie budynku do kalenicy, dach wysoki dwuspa-

dowy lub dwuspadowy z naczółkami lub kopertowy lub 

wielospadowy o nachyleniu głównych połaci 30°–45°, 

pokryty dachówk> ceramiczn> lub materiałami dachów-

ko podobnymi w odcieniach czerwieni lub br>zu, główne 

połacie nachylone pod jednakowym k>tem, dopuszcza 

siC stosowanie Wcianek kolankowych, główna kalenica 

równoległa lub prostopadła do KDL,

6) budynki garacowe i gospodarcze:

a) poł>czone z budynkiem mieszkalnym i nawi>zuj>ce 

do jego architektury,

b) wolno stoj>ce o wysokoWci maksymalnej 5 m do 

kalenicy, z dachem dwuspadowym.

3. Ustala siC obowi>zek zabezpieczenia na działce minimum 

jednego miejsca postojowego na kacde mieszkanie.

4. W zakresie budowy sieci infrastruktury technicznej obowi>-

zuj> ustalenia działu II rozdział 6.

5. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobrazu obowi>zuj> ustalenia 

działu II, odpowiednio rozdziały 1, 2 i 3.

§ 42

1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

MN16 na zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>.

2. Dla terenu jak w ust. 1 ustala siC nastCpuj>ce warunki 

szczegółowe zagospodarowania:

1) zakaz podziału na nowe działki pod zabudowC,

2) obowi>zuje realizacja jednego budynku jednorodzinnego 

wolno stoj>cego,

3) maksimum zabudowy powierzchni terenu lub działki 

25%,

4) minimalna wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 

czynnej 60% powierzchni terenu lub działki,

5) budynek mieszkalny – wysokoWć dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze ucytkowe, maksymalna 

wysokoWć budynku 9 m od Wredniej rzCdnej terenu 

w obrysie budynku do kalenicy, dach wysoki  dwuspado-

wy lub dwuspadowy z naczółkami o nachyleniu głównych 

połaci 35°–45°, pokryty dachówk> ceramiczn> lub ma-

teriałami dachówko podobnymi w odcieniach czerwieni 

lub br>zu, główne połacie nachylone pod jednakowym 

k>tem, główna kalenica równoległa lub prostopadła do 

KDL, dopuszcza siC stosowanie Wcianek kolankowych,

6) budynki garacowe i gospodarcze:

a) poł>czone z budynkiem mieszkalnym i nawi>zuj>ce 

do jego architektury,

b) wolno stoj>ce o wysokoWci maksymalnej 5 m do 

kalenicy, z dachem dwuspadowym.

3. Ustala siC obowi>zek zabezpieczenia na działce minimum 

jednego miejsca postojowego na kacde mieszkanie.

4. W zakresie budowy sieci infrastruktury technicznej obowi>-

zuj> ustalenia działu II rozdział 6.

5. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobrazu obowi>zuj> ustalenia 

działu II, odpowiednio rozdziały 1,2 i 3.

§ 43

1. Ustala siC przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 

MN17, MN18 na zabudowC mieszkaniow> jednorodzin-

n>.
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2. Dopuszcza siC przebudowC i rozbudowC istniej>cej zabu-

dowy przy zachowaniu nastCpuj>cych warunków zagospo-

darowania:

1) maksimum zabudowy powierzchni terenu lub działki 

30%,

2) minimalna wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 

czynnej 45% powierzchni terenu lub działki,

3) budynki mieszkalne – wysokoWć dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze ucytkowe, z zachowa-

niem wysokoWci budynków, dach wysoki dwuspadowy, 

z zachowaniem obecnego k>ta nachyleniu połaci i z za-

chowaniem kierunku głównej kalenicy, pokryty dachówk> 

ceramiczn> lub materiałami dachówko podobnymi 

w odcieniach czerwieni lub br>zu lub szaroWci,

4) budynki garacowe i gospodarcze wolno stoj>ce 

o wysokoWci maksymalnej 5 m do kalenicy, z dachem 

dwuspadowym.

3. Ustala siC obowi>zek zabezpieczenia na działce minimum 

jednego miejsca postojowego na kacde mieszkanie.

4. W zakresie budowy sieci infrastruktury technicznej obowi>-

zuj> ustalenia działu II rozdział 6.

5. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków obowi>zuj> ustalenia działu II, 

odpowiednio rozdziały 1, 2, 3 i 4 ze szczególnym uwzglCd-

nieniem obiektów o wartoWciach historyczno-kulturowych 

oraz stosownych ustaleM § 19.

  § 44

1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

MN19 na zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>.

2. Dla terenu jak w ust. 1 ustala siC nastCpuj>ce warunki 

szczegółowe zagospodarowania:

1) zakaz podziału na nowe działki pod zabudowC,

2) obowi>zuje realizacja jednego budynku jednorodzinnego 

wolno stoj>cego,

3) maksimum zabudowy powierzchni terenu 20%,

4) minimalna wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 

czynnej 60% powierzchni terenu,

5) budynek mieszkalny – wysokoWć dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze ucytkowe, maksymalna 

wysokoWć budynku 9 m od Wredniej rzCdnej terenu w 

obrysie bu-dynku do kalenicy, dach wysoki dwuspadowy 

lub dwuspadowy z naczółkami o nachyleniu głównych 

połaci 35°–45°, pokryty dachówk> ceramiczn> lub ma-

teriałami dachówko podobnymi w odcieniach czerwieni 

lub br>zu, główne połacie nachylone pod jednakowym 

k>tem, główna kalenica równoległa lub prostopadła do 

KDL, dopuszcza siC stosowanie Wcianek kolankowych,

6) budynki garacowe i gospodarcze wolno stoj>ce 

o wysokoWci maksymalnej 5 m do kalenicy, z dachem 

dwuspadowym.

3. Ustala siC obowi>zek zabezpieczenia minimum jednego 

miejsca postojowego na kacde mieszkanie.

4. W zakresie budowy sieci infrastruktury technicznej obowi>-

zuj> ustalenia działu II rozdział 6.

5. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobrazu obowi>zuj> ustalenia 

działu II, odpowiednio rozdziały 1, 2 i 3.

§ 45

1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

MN20 na zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>.

2. Dla terenu jak w ust. 1 ustala siC nastCpuj>ce warunki 

szczegółowe zagospodarowania:

1) minimalna powierzchnia działek 1000 m2,

2) na kacdej działce jeden budynek jednorodzinny wolno 

stoj>cy,

3) maksimum zabudowy powierzchni działki 30%,

4) minimalna wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 

czynnej 50% powierzchni działki,

5) budynki mieszkalne – wysokoWć dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze ucytkowe, maksymalna 

wysokoWć budynków 9 m od Wredniej rzCdnej terenu 

w obrysie budynku do kalenicy, dach wysoki dwuspa-

dowy lub dwuspadowy z naczółkami lub wielospadowy 

o nachyleniu głównych połaci 30°–45°, pokryty dachów-

k> ceramiczn> lub materiałami dachówko podobnymi 

w odcieniach czerwieni lub br>zu, główne połacie 

nachylone pod jednakowym k>tem, główna kalenica 

równoległa lub prostopadła do KDL, dopuszcza siC 

stosowanie Wcianek kolankowych,

6) budynki garacowe i gospodarcze:

a) poł>czone z budynkiem mieszkalnym i nawi>zuj>ce 

do jego architektury,

b) wolno stoj>ce o wysokoWci maksymalnej 5 m do 

kalenicy, z dachem dwuspadowym.

3. Ustala siC obowi>zek zabezpieczenia na działce minimum 

jednego miejsca postojowego na kacde mieszkanie.

4. W zakresie budowy sieci infrastruktury technicznej obowi>-

zuj> ustalenia działu II rozdział 6.

5. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobrazu obowi>zuj> ustalenia 

działu II, odpowiednio rozdziały 1, 2 i 3.

§ 46

1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

MN21 na zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>.

2. Dla terenu jak w ust. 1 ustala siC nastCpuj>ce warunki 

szczegółowe zagospodarowania:

1) minimalna powierzchnia działek 1000 m2,

2) na kacdej działce jeden budynek jednorodzinny wolno 

stoj>cy,

3) maksimum zabudowy powierzchni działki 30%,

4) minimalna wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 

czynnej 50% powierzchni dział-ki,

5) budynki mieszkalne – wysokoWć dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze ucytkowe, maksymalna 

wysokoWć budynków 9 m od Wredniej rzCdnej terenu 

w obrysie budynku do kalenicy, dach wysoki dwuspa-

dowy lub dwuspadowy z naczółkami, o nachyleniu 

głównych połaci 35°–45°, pokryty dachówk> ceramiczn> 

lub materiałami dachówko podobnymi w odcieniach 

czerwieni lub br>zu, główne połacie nachylone pod 

jednakowym k>tem, główna kalenica równoległa lub 

prostopadła do KDZ, dopuszcza siC stosowanie Wcianek 

kolankowych,

6) budynki garacowe i gospodarcze:

a) poł>czone z budynkiem mieszkalnym i nawi>zuj>ce 

do jego architektury,

b) wolno stoj>ce o wysokoWci maksymalnej 5 m do 

kalenicy, z dachem dwuspadowym.

3. Ustala siC obowi>zek zabezpieczenia na działce minimum 

jednego miejsca postojowego na kacde mieszkanie.

4. W zakresie budowy sieci infrastruktury technicznej obowi>-

zuj> ustalenia działu II rozdział 6.

5. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków obowi>zuj> ustalenia 

działu II, odpowiednio rozdziały 1, 2, 3 i 4 ze szczególnym 

uwzglCdnieniem strefy ochrony konserwatorskiej zespołu 

ruralistycznego wsi Baldram oraz stosownych ustaleM 

§ 19.

  § 47

1. Ustala siC przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem 

MN22 na zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>.
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2. Dla terenu jak w ust. 1 ustala siC nastCpuj>ce warunki 

szczegółowe zagospodarowania:

1) minimalna powierzchnia działek 2 000 m2,

2) na kacdej działce jeden budynek jednorodzinny wolno 

stoj>cy,

3) budynki garacowe i gospodarcze poł>czone z budynkiem 

mieszkalnym lub wolno stoj>ce,

4) maksimum zabudowy powierzchni działki 15%,

5) minimalna wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 

czynnej 70% powierzchni działki,

6) budynki mieszkalne – wysokoWć dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze ucytkowe, maksymalna 

wysokoWć budynków 9 m od Wredniej rzCdnej terenu 

w obrysie budynku do kalenicy, dach wysoki dwuspado-

wy lub dwuspadowy z naczółkami o nachyleniu głównych 

połaci 35°–45°, pokryty dachówk> ceramiczn> lub ma-

teriałami dachówko podobnymi w odcieniach czerwieni 

lub br>zu, główne połacie nachylone pod jednakowym 

k>tem, dopuszcza siC stosowanie Wcianek kolankowych; 

kierunek głównej kalenicy równoległy lub prostopadły do 

jednej z granic działki.

3. Ustala siC obowi>zek zabezpieczenia na działce minimum 

jednego miejsca postojowego na kacde mieszkanie.

4. W zakresie budowy sieci infrastruktury technicznej obowi>-

zuj> ustalenia działu II rozdział 6.

5. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków obowi>zuj> ustalenia 

działu II, odpowiednio rozdziały 1, 2, 3 i 4 ze szczególnym 

uwzglCdnieniem strefy ochrony konserwatorskiej zespołu 

ruralistycznego Baldram oraz stosownych ustaleM § 19.

§ 48

1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

MN23 na zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>.

2. Dla terenu jak w ust. 1 ustala siC nastCpuj>ce warunki 

szczegółowe zagospodarowania:

1) zakaz podziału na nowe działki pod zabudowC,

2) na kacdej działce – jeden budynek jednorodzinny wolno 

stoj>cy,

3) maksimum zabudowy 30% powierzchni działki,

4) minimalna wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 

czynnej 45% powierzchni działki,

5) budynki mieszkalne – wysokoWć dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze ucytkowe, maksymalna 

wysokoWć budynków 9 m od Wredniej rzCdnej terenu 

w obrysie bu-dynku do kalenicy, dach wysoki dwu-

spadowy lub dwuspadowy z naczółkami, o nachyleniu 

głównych połaci 30°–45°, pokryty dachówk> ceramiczn> 

lub materiałami dachówko podobnymi w odcieniach 

czerwieni lub br>zu, główne połacie nachylone pod 

jednakowym k>tem, dopuszcza siC stosowanie Wcianek 

kolankowych, główna kalenica równoległa lub prosto-

padła do KDL,

6) budynki garacowe i gospodarcze:

a) poł>czone z budynkiem mieszkalnym i nawi>zuj>ce 

do jego architektury,

b) wolno stoj>ce o wysokoWci maksymalnej 5 m do 

kalenicy, z dachem dwuspadowym.

3. Ustala siC obowi>zek zabezpieczenia na działce minimum 

jednego miejsca postojowego na kacde mieszkanie.

4. W zakresie budowy sieci infrastruktury technicznej obowi>-

zuj> ustalenia działu II rozdział 6.

5. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobrazu obowi>zuj> ustalenia 

działu II, odpowiednio rozdziały 1, 2 i 3.

§ 49

1. Ustala siC przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 

MN24, MN25 na zabudowC mieszkaniow> jednorodzin-

n>.

2. Dla terenu jak w ust. 1 ustala siC nastCpuj>ce warunki 

szczegółowe zagospodarowania:

1) minimalna powierzchnia działek 2 000 m2,

2) na kacdej działce jeden budynek jednorodzinny wolno 

stoj>cy,

3) budynki garacowe i gospodarcze poł>czone z budynkiem 

mieszkalnym lub wolno stoj>ce,

4) maksimum zabudowy powierzchni działki 15%,

5) minimalna wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 

czynnej 65% powierzchni działki,

6) budynki mieszkalne – wysokoWć dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze ucytkowe, maksymalna 

wysokoWć budynków 9 m od Wredniej rzCdnej terenu 

w obrysie budynku do kalenicy, dach wysoki dwuspado-

wy lub dwuspadowy z naczółkami o nachyleniu głównych 

połaci 35°–45°, pokryty dachówk> ceramiczn> lub ma-

teriałami dachówko podobnymi w odcieniach czerwieni 

lub br>zu, główne połacie nachylone pod jednakowym 

k>tem, dopuszcza siC stosowanie Wcianek kolankowych; 

kierunek głównej kalenicy równoległy lub prostopadły do 

jednej z granic działki.

3. Ustala siC obowi>zek zabezpieczenia na działce minimum 

jednego miejsca postojowego na kacde mieszkanie.

4. W zakresie budowy sieci infrastruktury technicznej obowi>-

zuj> ustalenia działu II rozdział 6.

5. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobrazu obowi>zuj> ustalenia 

działu II, odpowiednio rozdziały 1, 2 i 3 ze szczególnym 

uwzglCdnieniem strefy ochrony konserwatorskiej zespołu 

ruralistycznego wsi Baldram oraz stosownych ustaleM 

§ 19.

ROZDZIAŁ 2
TERENY ZABUDOWY 

MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ

§ 50

1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

MW na zabudowC mieszkaniow> wielorodzinn>.

2. Istniej>c> zabudowC przeznacza siC do rehabilitacji zgodnie 

z zasadami okreWlonymi w § 18.

3. Dla terenu jak w ust. 1 ustala siC nastCpuj>ce warunki 

szczegółowe zagospodarowania:

1) maksimum zabudowy powierzchni terenu lub działki 

35%,

2) minimalna wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 

czynnej 35% powierzchni terenu lub działki.

4. Ustala siC obowi>zek zabezpieczenia minimum jednego 

miejsca postojowego na kacde mieszkanie.

5. W zakresie budowy sieci infrastruktury technicznej obowi>-

zuj> ustalenia działu II rozdział 6.

6. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobrazu obowi>zuj> ustalenia 

działu II, odpowiednio rozdziały 1, 2 i 3.

§ 51

1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

MWZ na zabudowC mieszkaniow> wielorodzinn> z ziele-

ni>.

2. Dla terenu jak w ust. 1 ustala siC nastCpuj>ce warunki 

szczegółowe zagospodarowania:

1) maksimum zabudowy powierzchni terenu 30%,
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2) minimalna wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 

czynnej 35% powierzchni terenu,

3) budynek mieszkalny – wysokoWć dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze ucytkowe, z zachowa-

niem wysokoWci budynku, dach wysoki dwuspadowy, 

z zachowaniem obecnego k>ta nachyleniu połaci i z za-

chowaniem kierunku głównej kalenicy, pokryty dachówk> 

ceramiczn> lub materiałami dachówko podobnymi 

w odcieniach czerwieni lub br>zu,

4) budynki garacowe i gospodarcze wolno stoj>ce na-

wi>zuj>ce do architektury budynku mieszkalnego, 

o wysokoWci maksymalnej 4 m do kalenicy, z dachem 

dwuspadowym.

3. Ustala siC obowi>zek zabezpieczenia minimum jednego 

miejsca postojowego na kacde mieszkanie.

4. W zakresie budowy sieci infrastruktury technicznej obowi>-

zuj> ustalenia działu II rozdział 6.

5. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków obowi>zuj> ustalenia działu II, 

odpowiednio rozdziały 1, 2, 3 i 4 ze szczególnym uwzglCd-

nieniem zespołu dworsko-parkowego, strefy ochrony kon-

serwatorskiej zespołu ruralistycznego wsi Baldram, obiektu 

o wartoWciach historyczno-kulturowych oraz stosownych 

ustaleM § 19. 

ROZDZIAŁ 3
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO-USŁUGOWEJ 
I USŁUGOWEJ ORAZ TEREN SPORTU I REKREACJI

§ 52

1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

MNU1 na zabudowC mieszkaniowo-usługow>.

2. Dopuszcza siC przebudowC i rozbudowC istniej>cej zabu-

dowy przy zachowaniu nastCpuj>cych warunków zagospo-

darowania:

1) zakaz podziału na nowe działki pod zabudowC,

2) maksimum zabudowy powierzchni działki 30%,

3) minimalna wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 

czynnej 45% powierzchni działki,

4) budynek mieszkalno-usługowy – wysokoWć dwie 

kondygnacje nadziemne, w tym poddasze ucytkowe, 

z zachowaniem wysokoWci budynku, dach wysoki dwu-

spadowy, z zachowaniem obecnego k>ta nachyleniu 

połaci i z zachowaniem kierunku głównej kalenicy, po-

kryty dachówk> ceramiczn> lub materiałami dachówko 

podobnymi w odcieniach czerwieni

5) budynki garacowe i gospodarcze:

a) poł>czone z budynkiem mieszkalnym i nawi>zuj>ce 

do jego architektury,

b) wolno stoj>ce o wysokoWci maksymalnej 5 m do 

kalenicy, z dachem dwuspadowym.

3. Dopuszcza siC usługi o charakterze handlowym i transpor-

towym.

4. Ustala siC obowi>zek zabezpieczenia minimum jednego 

miejsca postojowego na kacde mieszkanie i jednego miej-

sca postojowego na kacde 40 m2 powierzchni ucytkowej 

usług.

5. W zakresie budowy sieci infrastruktury technicznej obowi>-

zuj> ustalenia działu II rozdział 6.

6. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobrazu obowi>zuj> ustalenia 

działu II, odpowiednio rozdziały 1, 2 i 3.

§ 53

1. Ustala siC przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 

MNU2, MNU3 na zabudowC mieszkaniowo-usługow>.

2. Dopuszcza siC przebudowC i rozbudowC istniej>cej zabu-

dowy oraz budowC nowych budynków przy zachowaniu 

nastCpuj>cych warunków zagospodarowania:

1) minimalna powierzchnia działek 1400 m2,

2) maksimum zabudowy powierzchni działki 35%,

3) minimalna wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 

czynnej 40% powierzchni działki,

4) istniej>cy budynek mieszkalny i istniej>cy budynek 

usługowy – wysokoWć dwie kondygnacje nadziemne, 

w tym poddasze ucytkowe, z zachowaniem wysokoWci 

budynków, dach wysoki dwuspadowy, z zachowaniem 

obecnego k>ta nachyleniu połaci i z zachowaniem kie-

runku głównej kalenicy, pokryty dachówk> ceramiczn> 

lub materiałami dachówko podobnymi w odcieniach 

czerwieni lub br>zu lub szaroWci,

5) nowy budynek mieszkalny jednorodzinny wolno sto-

j>cy z czCWci> przeznaczon> na funkcje usługowe lub 

nowy budynek jednorodzinny wolno stoj>cy i budynek 

usługowy wolno stoj>cy – wysokoWć dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze ucytkowe, maksymalna 

wysokoWć budynków 9 m od Wredniej rzCdnej terenu w 

obrysie budynku do kalenicy, dach wysoki dwuspadowy 

o nachyleniu głównych połaci 35°–45°, pokryty dachów-

k> ceramiczn> lub materiałami dachówko podobnymi 

w odcieniach czerwieni lub br>zu lub szaroWci, główne 

połacie nachylone pod jednakowym k>tem,

6) nowe budynki garacowe i gospodarcze:

a) poł>czone z budynkiem mieszkalnym i nawi>zuj>ce 

do jego architektury,

b) wolno stoj>ce o wysokoWci maksymalnej 5 m do 

kalenicy, z dachem dwuspadowym.

3. Dopuszcza siC usługi o charakterze handlowym i transpor-

towym oraz usługi w zakresie blacharstwa i lakiernictwa 

samochodowego przy zachowaniu ustaleM § 10 ust. 1.

4. Ustala siC obowi>zek zabezpieczenia minimum jednego 

miejsca postojowego na kacde mieszkanie i jednego miej-

sca postojowego na kacde 40 m2 powierzchni ucytkowej 

usług.

5. W zakresie budowy sieci infrastruktury technicznej obowi>-

zuj> ustalenia działu II rozdział 6.

6. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków obowi>zuj> ustalenia działu II, 

odpowiednio rozdziały 1, 2, 3 i 4 ze szczególnym uwzglCd-

nieniem obiektów o wartoWciach historyczno-kulturowych 

oraz stosownych ustaleM § 19.

  § 54

1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

U1 na zabudowC usługow> celu publicznego.

2. W obrCbie terenu jak w ust. 1 dopuszcza siC realizacjC 

alternatywnie lub ł>cznie:

1) Wwietlicy lub domu kultury,

2) remizy stracackiej,

3) budynki spełniaj>ce inne funkcje publiczne.

3. Dla terenu jak w ust. 1 ustala siC nastCpuj>ce warunki 

szczegółowe zagospodarowania:

1) maksimum zabudowy powierzchni terenu 40%,

2) minimalna wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 

czynnej 30% powierzchni terenu,

3) wysokoWć maksymalna budynków do 10 m od Wredniej 

rzCdnej terenu w obrysie budynku do kalenicy, wysokoWć 
maksymalna wiecyczki remizy stracackiej do 12 m,

4) dachy wysokie dwuspadowe lub dwuspadowe z naczół-
kami o nachyleniu głównych połaci 35°–45°, pokryte 

dachówk> ceramiczn> lub materiałami dachówko podob-

nymi w odcieniach czerwieni lub br>zu, główne połacie 

nachylone pod jednakowym k>tem, główna kalenica 

równoległa do KDZ.
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4. Ustala siC obowi>zek zabezpieczenia minimum jednego 

miejsca postojowego na kacde 25 m2 powierzchni ucyt-

kowej usług.

5. W zakresie budowy sieci infrastruktury technicznej obowi>-

zuj> ustalenia działu II rozdział 6.

6. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków obowi>zuj> ustalenia 

działu II, odpowiednio rozdziały 1, 2, 3 i 4 ze szczególnym 

uwzglCdnieniem strefy ochrony konserwatorskiej zespołu 

ruralistycznego wsi Baldram oraz stosownych ustaleM 

§ 19.

  § 55

1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

U2 na zabudowC usługow>.

2. Dopuszcza siC przebudowC i rozbudowC istniej>cej za-

budowy oraz budowC nowego budynku przy zachowaniu 

nastCpuj>cych warunków zagospodarowania:

1) maksimum zabudowy powierzchni terenu 35%,

2) minimalna wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 

czynnej 35% powierzchni terenu,

3) jeden lub dwa budynki usługowe o funkcjach handlowych 

– wysokoWć jedna kondygnacja nadziemna lub dwie 

kondygnacje nadziemne, w tym poddasze ucytkowe, 

maksymalna wysokoWć budynków 8 m od Wredniej rzCd-

nej terenu w obrysie budynku do kalenicy, dach wysoki 

dwuspadowy o nachyleniu głównych połaci 30°–45°, po-

kryty dachówk> ceramiczn> lub materiałami dachówko 

podobnymi w odcieniach czerwieni lub br>zu, główne 

połacie nachylone pod jednakowym k>tem, główna 

kalenica równoległa do ulicy KDZ,

3. Ustala siC obowi>zek zabezpieczenia minimum jednego 

miejsca postojowego na kacde 25 m2 powierzchni ucyt-

kowej usług.

4. W zakresie budowy sieci infrastruktury technicznej obowi>-

zuj> ustalenia działu II rozdział 6.

5. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków obowi>zuj> ustalenia 

działu II, odpowiednio rozdziały 1, 2, 3 i 4 ze szczególnym 

uwzglCdnieniem strefy ochrony konserwatorskiej zespołu 

ruralistycznego wsi Baldram oraz stosownych ustaleM 

§ 19.

  § 56

1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

U3 na zabudowC usługow>.

2. Dla terenu jak w ust. 1 ustala siC nastCpuj>ce warunki 

szczegółowe zagospodarowania:

1) maksimum zabudowy powierzchni terenu lub działki 

35%,

2) minimalna wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 

czynnej 35% powierzchni terenu lub działki,

3) jeden lub dwa budynki usługowe – wysokoWć jedna kon-

dygnacja nadziemna lub dwie kondygnacje nadziemne, 

w tym poddasze ucytkowe, maksymalna wysokoWć 
budynków 8 m od Wredniej rzCdnej terenu w obrysie 

budynku do kalenicy, dach wysoki dwuspadowy o na-

chyleniu głównych połaci 30°–45°, pokryty dachówk> 

ceramiczn> lub materiałami dachówko podobnymi 

w odcieniach czerwieni lub br>zu, główne połacie nachy-

lone pod jednakowym k>tem, dopuszcza siC stosowanie 

Wcianek kolankowych, główna kalenica równoległa lub 

prostopadła do KDZ,

3. Dopuszcza siC usługi o charakterze handlowym, gastrono-

micznym i obsługi podrócnych.

4. Ustala siC obowi>zek zabezpieczenia minimum jednego 

miejsca postojowego na kacde 25 m2 powierzchni ucyt-

kowej usług.

5. W zakresie budowy sieci infrastruktury technicznej obowi>-

zuj> ustalenia działu II rozdział 6.

6. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków obowi>zuj> ustalenia 

działu II, odpowiednio rozdziały 1, 2, 3 i 4 ze szczególnym 

uwzglCdnieniem strefy ochrony konserwatorskiej zespołu 

ruralistycznego wsi Baldram oraz stosownych ustaleM 

§ 19.

  § 57

1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

U4 na zabudowC usługow>.

2. Dopuszcza siC przebudowC i rozbudowC istniej>cej zabu-

dowy z mocliwoWci> realizacji nowych budynków, przy za-

chowaniu nastCpuj>cych warunków zagospodarowania::

1) zakaz lokalizowania przedsiCwziCć, o których mowa 

w § 9 ust. 5,

2) zachowanie ustaleM § 10 ust. 1,

3) minimalna powierzchnia działek 3 000 m2,

4) maksimum zabudowy powierzchni terenu U4 lub działki 

45%,

5) minimalna wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 

czynnej 20% powierzchni terenu U4 lub działki,

6) wysokoWć budynków – jedna do dwóch kondygnacji 

nadziemnych, maksymalna wysokoWć budynków 12 m 

od Wredniej rzCdnej terenu w obrysie budynku do kale-

nicy,

7) dopuszcza siC urz>dzenia techniczne i produkcyjne nie 

bCd>ce budynkami o wysokoWci wycszej nic 12 m,

8) architektura obiektów oraz rodzaj dachów wg rozwi>zaM 

indywidualnych.

3. Ustala siC obowi>zek zabezpieczenia na terenie U4 mi-

nimum – 1 miejsca postojowego na 4 zatrudnionych plus 

3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni ucytkowej 

obiektów.

4. W zakresie budowy sieci infrastruktury technicznej obowi>-

zuj> ustalenia działu II rozdział 6.

5. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków obowi>zuj> ustalenia 

działu II, odpowiednio rozdziały 1, 2, 3 i 4 ze szczególnym 

uwzglCdnieniem strefy ochrony konserwatorskiej zespołu 

ruralistycznego wsi Baldram dla czCWci terenu U4 oraz 

stosownych ustaleM § 19.

  § 58

1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

US na teren sportu i rekreacji.

2. OkreWla siC podstawowy sposób zagospodarowania terenu 

jak w ust. 1:

1) na boiska, minigolf, tor przeszkód, plac zabaw,

2) na aktywne formy rekreacji, docynki, festyny i imprezy 

turystyczne,

3) inne formy sportu i rekreacji,

3. Dopuszcza siC realizacjC:

1) altan, wiat i zadaszeM z mocliwoWci> realizacji komin-

ków,

2) małych estetycznych parterowych budynków z dachem 

dwuspadowym o architekturze wg rozwi>zaM indywi-

dualnych – pełni>cych funkcje szatni, sanitariatów i 

pomieszczeM klubowych.

4. W zakresie budowy sieci infrastruktury technicznej obowi>-

zuj> ustalenia działu II rozdział 6.

5. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobrazu obowi>zuj> ustalenia 

działu II, odpowiednio rozdziały 1, 2 i 3.
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ROZDZIAŁ 4
TEREN GÓRNICZY I OBSZAR GÓRNICZY

§ 59

1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

PTG na teren górniczy oraz terenu oznaczonego symbolem 

POG na obszar górniczy.

2. Eksploatacja w granicach istniej>cego obszaru górniczego 

POG zwi>zana z udokumentowanymi złócami piasku i cwiru 

jest mocliwa jeWli nie bCdzie powodowała zmiany stosun-

ków wodnych, zagrocenia dla chronionych ekosystemów 

oraz gatunków roWlin i zwierz>t zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 3. 

W granicach obszaru górniczego POG przedsiCbiorca jest 

uprawniony do wydobywania kopaliny oraz prowadzenia 

robót górniczych zwi>zanych z wykonywaniem koncesji.

3. Istniej>cy teren górniczy PTG obejmuje maksymaln> 

przestrzeM przewidywanych szkodliwych wpływów robót 

górniczych.

4. Po zakoMczeniu eksploatacji kopaliny przedsiCbiorca zo-

bowi>zany jest do rekultywacji obszaru górniczego i terenu 

górniczego. Ustala siC nastCpuj>ce zasady rekultywacji: 

złagodzenie stoków i leWny kierunek rekultywacji.

ROZDZIAŁ 5
TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ

ORAZ TERENY ROLNICZE

§ 60

1. Ustala siC przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem 

RM na zabudowC zagrodow>.

2. Dopuszcza siC przebudowC i rozbudowC istniej>cej zabu-

dowy oraz dopuszcza siC realizacjC nowej zabudowy przy 

zachowaniu nastCpuj>cych warunków zagospodarowa-

nia:

1) maksimum zabudowy poszczególnych terenów lub 

działek – 30%,

2) minimalna wielkoWć powierzchni terenu biologicznie 

czynnej – 25% powierzchni poszczególnych terenów 

lub działek,

3) budynki mieszkalne – wysokoWć dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze ucytkowe, maksymalna 

wysokoWć budynków 9 m od Wredniej rzCdnej terenu 

w obrysie budynku do kalenicy, dach wysoki dwuspado-

wy lub dwuspadowy z naczółkami o nachyleniu głównych 

połaci 35°–45°, pokryty dachówk> ceramiczn> lub ma-

teriałami dachówko podobnymi w odcieniach czerwieni 

lub br>zu, główne połacie nachylone pod jednakowym 

k>tem, dopuszcza siC stosowanie Wcianek kolankowych, 

kierunek głównej kalenicy równoległy lub prostopadły do 

jednej z granic działki,

4) budynki garacowe, gospodarcze i inwentarskie:

a) poł>czone z budynkiem mieszkalnym i nawi>zuj>ce 

do jego architektury,

b) wolno stoj>ce o wysokoWci maksymalnej 8 m do 

kalenicy, z dachem dwuspadowym,

5) mocliwoWć realizacji urz>dzeM technicznych zwi>zanych 

z produkcj> roln>,

6) dopuszcza siC funkcje agroturystyczne.

3. W zakresie budowy sieci infrastruktury technicznej obowi>-

zuj> ustalenia działu II rozdział 6.

4. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków obowi>zuj> ustalenia działu II, od-

powiednio rozdziały 1, 2, 3 i 4 ze szczególnym uwzglCd-

nieniem § 9 oraz strefy ochrony konserwatorskiej zespołu 

ruralistycznego wsi Baldram i obiektów o wartoWciach 

historyczno-kulturowych oraz stosownych ustaleM § 19.

  § 61

1. Ustala siC przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem 

R na tereny rolnicze.

2. Dopuszcza siC realizacjC zabudowy zagrodowej w sytuacji 

posiadania gruntów rolnych o powierzchni przekraczaj>cej 

Wredni> powierzchniC gospodarstwa rolnego w gminie 

Kwidzyn i wg zasad okreWlonych w § 60 ust. 2 pkt 3-6. 

W ramach zabudowy zagrodowej dopuszcza siC równiec 
realizacjC nastCpuj>cych budynków mieszkalnych: maksy-

malna wysokoWć do 9 m, dachu płaski lub wielospadowy o 

nachyleniu głównych połaci 0o – 15o.

3. Dopuszcza siC na terenach R mocliwoWć wprowadzenia 

zalesieM z wył>czeniem terenów oraz przy ograniczeniach 

okreWlonych w dziale II rozdziały 3, 4 i 6.

4. Dopuszcza siC na terenach R mocliwoWć realizacji sieci 

infrastruktury technicznej.

5. W zakresie zapewnienia dojazdu nalecy uwzglCdnić § 21 

ust. 7.

6. W zakresie budowy sieci infrastruktury technicznej obowi>-

zuj> ustalenia działu II rozdział 6.

7. Dodatkowo w zakresie urbanistyki, architektury, ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków obowi>zuj> ustalenia działu II, od-

powiednio rozdziały 1, 2, 3 i 4 ze szczególnym uwzglCd-

nieniem stref ochrony archeologicznej oraz stosownych 

ustaleM § 20.

ROZDZIAŁ 6
TERENY LASÓW, ZIELENI I WÓD

§ 62

1. Ustala siC przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem 

ZL na lasy.

2. Sposób zagospodarowania lasu wynika z aktualnie obo-

wi>zuj>cego planu urz>dzania lasu i uproszczonego planu 

urz>dzania lasu.

3. Ustala siC zakaz zabudowy.

4. Dopuszcza siC na terenach ZL mocliwoWć realizacji leWnych 

dróg gospodarczych i sieci infrastruktury technicznej.

§ 63

1. Ustala siC przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem 

ZN na zieleM naturaln>.

2. Ustala siC zakaz zabudowy.

3. Dopuszcza siC mocliwoWć realizacji sieci infrastruktury 

technicznej.

§ 64

1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

ZP na zieleM parkow>.

2. Ustala siC zakaz zabudowy.

3. Obowi>zuje ochrona starodrzewia z dopuszczeniem ciCć 
pielCgnacyjnych i wycinki w sytuacji zagracaj>cych bezpie-

czeMstwu ludzi i pojazdów.

4. Dopuszcza siC realizacjC estetycznej tablicy lub pomnika 

dla upamiCtnienia dawnego cmentarza.

§ 65

1. Ustala siC przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem 

ZI na zieleM izolacyjn>.

2. Ustala siC zakaz zabudowy.

3. Dopuszcza siC mocliwoWć realizacji sieci infrastruktury 

technicznej.

§ 66

1. Ustala siC przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem 

ZT na zieleM w korytarzach technicznych.

2. Ustala siC zakaz zabudowy.
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3. Dopuszcza siC mocliwoWć realizacji sieci infrastruktury 

technicznej.

§ 67

1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

ZSD na szkółkC roWlin ozdobnych.

2. Dopuszcza siC mocliwoWć realizacji obiektów budowlanych 

takich jak altana i szklarnia.

3. Dopuszcza siC mocliwoWć realizacji sieci infrastruktury 

technicznej.

§ 68

1. Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

WS na wody powierzchniowe.

2. Dopuszcza siC mocliwoWć modernizacji urz>dzeM hydro-

technicznych na rzece Liwie.

3. Dopuszcza siC hodowlC ryb w stawach.

4. Dopuszcza siC mocliwoWć realizacji sieci infrastruktury 

technicznej.

DZIAŁ IV
PRZEPISY KOLCOWE

§ 69

  Traci moc Uchwała Nr XXXIII/215/02 Rady Gminy Kwidzyn 

z dnia 7 paadziernika 2002 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów wyznaczonych 

dla planowanej drogi publicznej w obrCbach Lipianki, Mareza 

i Baldram w gminie Kwidzyn (Dz. UrzCdowy Woj. Pomorskie-

go z 2003 r., Nr 13, poz. 135) – w czCWci dotycz>cej obrCbu 

geodezyjnego Baldram.

§ 70

  Ustala siC nastCpuj>ce wartoWci jednorazowych opłat od 

wzrostu wartoWci nieruchomoWci:

1) 25% dla terenów MN8, MN9, MN11, MN13, MN20, 

MN21, MN22, MN23, MN24, MN25, MNU3, U3, U4,

2) nie ma zastosowania dla pozostałych terenów.

§ 71

  Zgodnie z art. 113 i 114 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony Wrodowiska (D.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, 

z póan. zm.) oraz rozporz>dzeniem Ministra Vrodowiska 

z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozio-

mów hałasu w Wrodowisku (D.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826) 

wskazuje siC przynalecnoWć ustalonych planem przeznaczeM 

terenów do poszczególnych rodzajów terenów przyjCtych 

w rozporz>dzeniu według zrócnicowanych dopuszczalnych 

poziomów hałasu:

1) teren oznaczony symbolem US – do terenów rekreacyj-

no-wypoczynkowych,

2) tereny oznaczone symbolami MN1-25 – do terenów 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

3) tereny oznaczone symbolami MW, MWZ – do terenów 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego,

4) tereny oznaczone symbolami MNU1-3 – do terenów 

mieszkaniowo-usługowych,

5) teren oznaczony symbolem U1 – do terenów zabudo-

wy zwi>zanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 

i młodziecy,

6) tereny oznaczone symbolami RM – do terenów zabu-

dowy zagrodowej.

§ 72

  Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi.

§ 73

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomor-

skiego.

 Przewodnicz>cy Rady

Henryk Ordon

Poz. 606



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 31 — 2072 —

Zał>cznik Nr 1

do Uchwały Nr XXI/133/08

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 29 paadziernika 2008 r.

Poz. 606



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 31 — 2073 —

Zał>cznik Nr 2 

do Uchwały Nr XXI/133/08

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 29 paadziernika 2008 r.

  RozstrzygniCcie Rady Gminy Kwidzyn 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego był wyłocony do publicznego wgl>du w terminie od 

15 wrzeWnia do 6 paadziernika 2008 r. w siedzibie UrzCdu 

Gminy Kwidzyn.

2. Termin składania uwag zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z póaniej-

szymi zmianami) min>ł w dniu 20 paadziernika 2008 r.

3. Pismem z dnia 26 wrzeWnia 2008 r. wpłynCły uwagi Pani 

Krystyny KawczyMskiej. Uwagi s> nastCpuj>ce:

1) proponuje siC na terenie MN20 w obrCbie działki 

nr 88 zwiCkszyć obszar przeznaczony pod zabudowC 

do granicy miCdzy PsVI i RVI,

2) proponuje siC zachować dotychczasowy charakter 

gruntów RVI i PsVI,

3) proponuje siC na terenie MN20 zmianC nieprzekraczalnej 

linii zabudowy od ci>gu pieszo-jezdnego KDpj z 6 m do 

4 m,

4) proponuje siC zrócnicowanie jednorazowej opłaty od 

wzrostu wartoWci nieruchomoWci w zalecnoWci od prze-

znaczenia terenu, najnicsz> opłatC za tereny mieszka-

niowe, naj-wycsz> za tereny przemysłowe,

5) wnioskuje siC o podanie terminów realizacji przedsiC-

wziCć zwi>zanych z organizacj> infrastruktury na terenie 

objCtym planem.

4. RozstrzygniCcie Rady Gminy Kwidzyn jest nastCpuj>ce:

 — uwzglCdnia siC uwagi nr 1 i nr 2,

 — nie uwzglCdnia siC uwag nr: 3, 4, 5.

5. Pismem z dnia 17 paadziernika 2008 r. wpłynCła uwaga 

Pana Marka KCdziory. Uwaga jest nastCpuj>ca:

— dopuWcić na działce nr 107/29 lub na terenach R – reali-

zacjC dachu płaskiego lub wielospadowego o nachyleniu 

głównych połaci 0o – 15o dla budynków mieszkalnych 

w ramach gospodarstwa rolnego.

6. RozstrzygniCcie Rady Gminy Kwidzyn jest nastCpuj>ce:

  — uwagC uwzglCdnia siC.

7. Pismem z dnia 17 paadziernika 2008 r. wpłynCła uwaga 

Pana Marka KCdziory. Uwaga jest nastCpuj>ca:

— działkC nr 64/1 przeznaczyć na teren górniczy, zwi>zany 

z wydobyciem piasku.

8. RozstrzygniCcie Rady Gminy Kwidzyn jest nastCpuj>ce:

  — uwagi nie uwzglCdnia siC.

9. Pismem z dnia 17 paadziernika 2008 r. wpłynCła uwaga 

PaMstwa Janiny i Juliana Bakierskich. Uwaga jest nastC-

puj>ca:

— zwiCkszenie terenu MN9 w ramach działki nr 145 i zwC-

cenie dróg wewnCtrznych KDW do 8 m.

10. RozstrzygniCcie Rady Gminy Kwidzyn jest nastCpuj>ce:

 — uwagi nie uwzglCdnia siC.

11. Pismem z dnia 20 paadziernika 2008 r. wpłynCły uwagi 

PaMstwa Janiny i Juliana Bakierskich. Uwagi s> nastCpu-

j>ce:

1) zmiana zapisów § 7 ust. 2 zamiast „od granicy pasa 

drogowego” to „od krawCdzi jezdni dróg”

2) zmniejszenie szerokoWci pasów drogowych dróg we-

wnCtrznych KDW na 10 m i ich zmianC na KDD lub 

KDpj,

3) przesuniCcie dróg KDW w kierunku wschodnim pomiC-

dzy działkami nr 144 i 15/4 oraz pomiCdzy działkami 

nr 145 i 144,

4) dotyczy terenu MN9 – minimalna powierzchnia działek 

1 000 m2, maksimum zabudowy powierzchni działki 

25%, minimalna wielkoWć powierzchni terenu biologicz-

nie czynnej 55% powierzchni działki, główna kalenica 

równoległa lub prostopadła do drogi,

5) dotyczy terenu MN24 – wydzielenie drogi publicznej 

wzdłuc zachodniej granicy terenu, okreWlenie sposobu 

doprowadzenia infrastruktury technicznej, zmniejsze-

nie minimalnej powierzchni działki z 2 000 m2 do 

1 500 m2,

6) zmniejszenie opłat od wzrostu wartoWci nieruchomo-

Wci.

12. RozstrzygniCcie Rady Gminy Kwidzyn jest nastCpuj>ce:

 — uwzglCdnia siC uwagC nr 4,

 — nie uwzglCdnia siC uwag nr: 1, 2, 3, 5, 6.

13. Pismem z dnia 20 paadziernika 2008 r. wpłynCła uwaga 

Pana Krzysztofa baczka. Uwaga jest nastCpuj>ca:

— zmniejszenie minimalnej powierzchni działki w ramach 

terenu MN25 oraz powiCkszenie terenu MN25.

14. RozstrzygniCcie Rady Gminy Kwidzyn jest nastCpuj>ce:

 — uwagi nie uwzglCdnia siC.

15. Pismem z dnia 20 paadziernika 2008 r. wpłynCły uwagi 

Pana Jarosława SpaczyMskiego. Uwagi s> nastCpuj>ce:

1) zmniejszenie szerokoWci pasów drogowych dróg we-

wnCtrznych KDW na 10 m i ich zmianC na KDD lub 

KDpj,

2) dotyczy terenu MN9 – minimalna powierzchnia działek 

1 000 m2, maksimum zabudowy powierzchni działki 

25%, minimalna wielkoWć powierzchni terenu biologicz-

nie czynnej 55% powierzchni działki, główna kalenica 

równoległa lub prostopadła do drogi,

3) przesuniCcie drogi KDW w kierunku wschodnim w kie-

runku działki nr 15/4,

4) zmniejszenie opłat od wzrostu wartoWci nieruchomo-

Wci.

16. RozstrzygniCcie Rady Gminy Kwidzyn jest nastCpuj>ce:

   — uwzglCdnia siC uwagC nr 2,

   — nie uwzglCdnia siC uwag nr: 1, 3, 4.

17. Pismem z dnia 20 paadziernika 2008 r. wpłynCły uwagi 

Pana Piotra SpaczyMskiego. Uwagi s> nastCpuj>ce:

1) zmiana zapisów § 7 ust. 2 zamiast „od granicy pasa 

drogowego” to „od krawCdzi jezdni dróg”,

2) budynek mieszkalny na działce nr 28 został rozebrany, 

st>d § 19 ust. 3 pkt 11 jest bezprzedmiotowy,

3) zmniejszenie szerokoWci pasów drogowych dróg we-

wnCtrznych KDW na 10 m i ich zmianC na KDD lub 

KDpj,

4) dotyczy terenu MN9 – minimalna powierzchnia działek 

1 000 m2, maksimum zabudowy powierzchni działki 

25%, minimalna wielkoWć powierzchni terenu biologicz-

nie czynnej 55% powierzchni działki, główna kalenica 

równoległa lub prostopadła do drogi,

5) dotyczy terenu MN24 – wydzielenie drogi publicznej 

wzdłuc zachodniej granicy terenu, okreWlenie sposobu 

doprowadzenia infrastruktury technicznej, zmniej-

szenie minimalnej powierzchni działki z 2 000 m2 do 

1 500 m2,

6) zmniejszenie opłat od wzrostu wartoWci nieruchomo-

Wci.

18. RozstrzygniCcie Rady Gminy Kwidzyn jest nastCpuj>ce:

   — uwzglCdnia siC uwagi nr 2 i nr 4,

   — nie uwzglCdnia siC uwag nr: 1, 3, 5, 6.
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Zał>cznik Nr 3 

do Uchwały Nr XXI/133/08

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 29 paadziernika 2008 r.

RozstrzygniCcie Rady Gminy o sposobie realizacji, 
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, 
oraz zasadach ich fi nansowania.

1. Zakres zadaM.

 Skutkiem uchwalenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego dla nieruchomoWci połoconych 

w obrCbie geodezyjnym Baldram, jest koniecznoWć uzbro-

jenia projektowanych terenów zabudowy – w zakresie zbio-

rowego zaopatrzenia w wodC i zbiorowego odpro-wadzania 

Wcieków oraz zapewnienia dojazdu.

2. RozstrzygniCcie

1) Przyjmuje siC koniecznoWć realizacji sieci wodoci>gowej 

w obszarze planu.

2) Przyjmuje siC koniecznoWć realizacji systemu zbiorczej 

kanalizacji sanitarnej w obszarze planu.

3) Przyjmuje siC koniecznoWć realizacji dróg publicznych 

KDD jako ulic dojazdowych.

4) Uzbrojenie terenu nalecy wł>czyć do zadaM inwestycyj-

nych w ramach budcetu gminy.

5) Nalecy zbilansować Wrodki własne i okreWlić mocliwoWć 
współfi nansowania inwestycji z funduszy Unii Europej-

skiej i funduszy ochrony Wrodowiska oraz w ramach 

partnerstwa publiczno-prywatnego.
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UCHWAŁA Nr XXVI/194/08
Rady Powiatu LCborskiego

 z dnia 22 grudnia 2008 r.

 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i regulaminu trybu i zasad przyznawania nagród w 2009 r. 
dla nauczycieli szkół i placówek oWwiatowych, dla których organem prowadz>cym jest Powiat LCborski.

  Na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 

Nr 97, poz. 674 z 2006 r. ze zm.) art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorz>dzie powiatowym (Dz. U. 

z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz rozporz>dzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 

2005 r. w sprawie wysokoWci minimalnych stawek wyna-

grodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 

oraz wynagrodzenia za pracC w dni wolne od pracy (Dz. U. z 

2005 r. nr 22,poz. 181 ze zm.), po uzgodnieniu ze zwi>zkami 

zawodowymi zrzeszaj>cymi nauczycieli, uchwala siC, co 

nastCpuje:

§ 1

  Ustala siC regulamin wynagradzania i regulamin trybu i 

zasad przyznawania nagród w 2009 r. dla nauczycieli szkół i 
placówek oWwiatowych, dla których organem prowadz>cym 

jest Powiat LCborski, stanowi>ce odpowiednio zał>cznik nr 1 

i zał>cznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

  Traci moc uchwała XII/94/07 Rady Powiatu LCborskiego 

z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulami-

nu wynagradzania w 2008 r. nauczycieli szkół i placówek 

oWwiatowych, dla których organem prowadz>cym jest Powiat 

LCborski.

§ 3

  Wykonanie uchwały powierza siC Zarz>dowi Powiatu LC-

borskiego.

§ 4

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od dnia ogło-

szenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego, 

z moc> obowi>zuj>c> od dnia 01.01.2009 r.

 Przewodnicz>cy Rady

Waldemar Walkusz

Zał>cznik nr 1 

do uchwały nr XXVI/194/08

Rady Powiatu LCborskiego 

z dnia 22 grudnia 2008 r.

REGULAMIN
wynagradzania w 2009 r. nauczycieli szkół i placówek 

oWwiatowych, dla których organem prowadz>cym 
jest Powiat LCborski

§ 1

1. Niniejszy regulamin stosuje siC do nauczycieli szkół i pla-

cówek oWwiatowych dla których organem prowadz>cym 

jest Powiat LCborski.

2. Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oWwiatowych, dla których organem prowadz>cym jest Po-

wiat LCborski stosuje siC minimalne stawki wynagrodzenia 

zasadniczego okreWlone w Rozporz>dzeniu przez Ministra 

właWciwego do spraw oWwiaty i wychowania.

3. Regulamin ustala:

1) wysokoWć stawek oraz szczegółowe warunki przyzna-

wania dodatków:

  a) za wysługC lat,

  b) motywacyjnego,

  c) funkcyjnego,

  d) za warunki pracy,

2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraanych 

zastCpstw,

§ 2

  Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez blicszego 

okreWlenia o:

1) szkole – nalecy przez to rozumieć przedszkole, szkołC 

lub placówkC albo zespół szkół lub placówek, dla której 

organem prowadz>cym jest powiat lCborski,

2) dyrektorze lub wicedyrektorze – nalecy przez to rozu-

mieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której 

mowa w pkt 1,
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