
 
R A D A    M I E J S K A  w 
NOWYM DWORZE GD. 

UCHWAŁA  259/XL/98 

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gda ńskim z dnia 3 kwietnia 98r.  

w sprawie miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego miasta  

Nowy Dwór Gda ński  

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  

o zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. Nr 89, póz. 415 z 1994 r, 
oraz art.18 ust.2 pkt.5 i art,40 ust.l ustawy o sam orz ądzie 
terytorialnym /Dz.U. z 1996 roku Nr 13, póz.74 z pó źniejszymi 
zmianami/ - uchwala si ę miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Nowy Dwór Gda ński zwany dalej planem.  

Rozdział l 

Przepisy ogólne  

§ 1.  

1. Integraln ą cz ęści ą planu jest rysunek planu w skali 1:2000 
         zwany dalej rysunkiem.  

2. Zakres obowi ązywania tre ści rysunku okre śla niniejsza 
uchwała.  

§ 2.  

1.  Plan obejmuje obszar miasta Nowy Dwór Gda ński w obecnych i 
projektowanych granicach administracyjnych. 

2.  Przebieg granic okre śla rysunek, symbolami R - l i R - 2. 
3.  Zarz ąd dokona wszcz ęcia post ępowania na rzecz zmiany granic 

miasta. 
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§ 3.  

Celem ustale ń planu jest:  

l/ stworzenie ram prawnych dla harmonijnego gospoda rowania  

przestrzeni ą miasta, 
2/ zminimalizowanie konfliktów pomi ędzy interesem publicznym  

i prywatnym, 
3/ stworzenie korzystnych warunków dla realizacji r óżnorodnych  

inicjatyw gospodarczych dopuszczalnych na obszarze miasta, 
4/ minimalizacja konfliktów pomi ędzy ró żnymi formami  

działalno ści gospodarczej a funkcjami mieszkalnymi, 
5/ stworzenie warunków dla rozwoju środowiska.  

§ 4.  

Przedmiotem ustale ń planu s ą:  

l/ funkcje poszczególnych terenów oraz zasady ich z agospodaro-
wania,  

2/ lokalizacje terenów dla celów publicznych w tym dla obiektów 
systemu obsługi,  

3/ zasady obsługi w zakresie infrastruktury technic znej,  

4/ zasady kształtowania krajobrazu.  

§ 5.  

1. Ustala si ę nast ępuj ące podstawowe funkcje miasta Nowy Dwór 
Gdański:  

l/ ponad lokalny o środek obsługi ludno ści i rolnictwa 
centralnej cz ęści Żuław Wi ślanych, 
2/ regionalny w ęzeł komunikacji drogowej,  
3/ lokalny o środek turystyki krajoznawczej,  
4/ lokalny o środek obsługi ludno ści i rolnictwa.  

2. Ustalenia ust.l nie ograniczaj ą rozwoju innych funkcji, 
je żeli nie s ą sprzeczne z funkcjami podstawowymi i nie 
naruszaj ą warunków § 7.  

§ 6.  

1.  Dla potrzeb programów rozwoju miasta oraz infrastru ktury 
technicznej ustala si ę chłonno ść obszaru w granicach 
opracowania planu na 18.000 mieszka ńców. 

2.  Dla poszczególnych etapów rozwoju miasta obowi ązuj ą ustalenia 
"Studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Nowy Dwór Gda ński". 
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§ 7.  

1.  Ustala si ę zakaz lokalizowania na obszarze miasta obiektów 
i składów szczególnie szkodliwych dla środowiska lub mog ących 
pogorszy ć stan środowiska oraz zdrowie ludzi. 

2.  Działania gospodarcze, zwi ązane z obiektami i składami jak 
w ust.l uznaje si ę za niedopuszczalne na obszarze miasta. 

§ 8.  

1.  Tereny o ustalonych planem funkcjach, zawarte s ą pomi ędzy 
liniami regulacyjnymi, których przebieg oznaczono n a rysunku. 

2.  Linie regulacyjne, oparte o istniej ące granice ewidencyjne, 
oznaczone s ą na rysunku symbolem R - 3. 

3.  Linie regulacyjne/ zmieniaj ące granice ewidencyjne, oznaczone 
są na rysunku symbolem R - 4. 

4.  Linie regulacyjne mog ą ulega ć korektom w post ępowaniu 
realizacyjnym, pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie 
na funkcje podstawowe poszczególnych terenów. 

5.  Ustalenia ust.4 nie dotycz ą l i n i i  regulacyjnych ulic oraz 
obiektów obsługi z uwzgl ędnieniem ust.6,7 i 8. 

6.  Zmiana l in i i  regulacyjnych ulic mo że nast ąpi ć na rzecz 
poszerzenia pasa drogowego. 

7.  Zmiana lokalizacji oraz przebieg linii regulacyjnyc h obiektów 
obsługi, oznaczonych na rysunku symbolami od O- l d o O- 13, 
może nast ąpi ć jedynie w oparciu o szczegółowe opracowania 
bran żowe, uzgodnione stosownie do swej funkcji z uwzgl ędnie-
niem przepisów szczególnych. 

8.  Zmiany w/g ustale ń ust.7 nie mog ą pogorszy ć działania systemu 
infrastruktury technicznej oraz obsługi miasta. 

9.  Ustalenia ust.7 w odniesieniu do lokalizacji cmenta rzy 
oznaczonych na rysunku symbolem 0 - 1 ,  mog ą dotyczy ć jedynie 
przebiegu l in i i  regulacyjnych, bez prawa naruszenia  
istniej ących grobów.  
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§ 9.  

Ilekro ć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest: mow a o:  

l/ planie - nale ży przez to rozumie ć ustalenia planu obj ęte  

niniejsz ą uchwał ą,  
2/ rysunku - nale ży przez to rozumie ć rysunek planu zgodnie z  

§ l,  
3/ Zarz ąd - nale ży przez to rozumie ć Zarz ąd Miasta i Gminy  

Nowy Dwór Gda ński,  
4/ obszar miasta - nale ży przez to rozumie ć obszar miasta  

Nowy Dwór Gda ński zgodnie z § 2,  
5/ funkcje podstawowe - nale ży przez to rozumie ć funkcje  

wynikaj ące z przeznaczenia terenów okre ślonych na rys.  

symbolami T - l do T - 20, ł ącznie z elementami im  

towarzysz ącymi jak dojazdy, doj ścia i ziele ń,  
6/ funkcje uzupełniaj ące - nale ży przez to rozumie ć funkcje  

inne od podstawowych dla danego terenu,  

7/ tereny zainwestowane - oznacza to tereny trwale zabudowane,   
uzbrojone i zagospodarowane, ł ącznie z terenami  wolnymi o 
powierzchni do O,5 ha.  
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Rozdział 2  

Ustalenia dla obszaru miasta  
Dział I  

W zakresie urbanistyki  

§ 10.  

1.  Zagospodarowanie terenów nast ępuje na rzecz ich funkcji 
podstawowych okre ślonych w rozdziale 3, z uwzgl ędnieniem 
wszystkich aktualnie obowi ązuj ących przepisów szczególnych. 

2.  W obr ębie terenów jak w ust.l dominuj ą obiekty lub 
zagospodarowanie wynikaj ące z funkcji podstawowych. 

3.  Inne funkcje, poza podstawowymi, mog ą by ć lokalizowane 
uzupełniaj ąco, je żeli s ą spełnione nast ępuj ące warunki: 
l/ nie s ą one w żadnej kolizji z funkcj ą podstawow ą, 
2/ nie naruszaj ą zasad kompozycji zabudowy,  

3/ nie stanowi ą zagro żenia sanitarnego oraz po żarowego,  

4/ na terenach o funkcjach podstawowych, zwi ązanych z  

zabudow ą, nie przekraczaj ą ł ącznie 30% powierzchni, 
5/ na terenach o funkcjach podstawowych, niezwi ązanych z  

zabudow ą, nie przekraczaj ą ł ącznie 5% powierzchni.  

4. Ustalenia ust.3 nie dotycz ą terenów oznaczonych na 
rysunku nast ępuj ącymi symbolami: T- l, T- 2, T- 3, T - 4  
i T - 9, w których przewiduje si ę wył ącznie funkcje podsta-
wowe oraz dopuszcza si ę sieci infrastruktury technicznej  

realizowane zgodnie z ustaleniami działu III.  

5. Istniej ące funkcje obce w stosunku do funkcji podstawowej, 
nie spełniaj ące warunków ust.3 pkt.1,2 i 3 podlegaj ą 
etapowo likwidacji w oparciu o ustalenia organów oc hrony 
środowiska, inspekcji sanitarnej, po żarnictwa lub ochrony 
dóbr kultury.  

 

§ 11.  

1. Na terenach istniej ącego zainwestowania zabudowa mo że 

podlega ć wymianie, rozbudowie, przebudowie, zmianie sposobu  
użytkowania, ł ącznie ze zmian ą rozgraniczenia działek - pod 
warunkiem, że działania te b ędą zgodne z ustaleniami § 10 
oraz innych ustale ń niniejszej uchwały.  



2.  Ustalenia ust.l obowi ązuj ą tak że przy uzupełnieniu zabudowy 
na terenach istniej ącego zainwestowania. 

3.  Na terenach nie zainwestowanych ustalenia granic dz iałek 
nast ępuje w oparciu o koncepcje urbanistyczne lub plany 
miejscowe zagospodarowania przestrzennego w skali 
dostosowanej do ich przedmiotu i zakresu. 

4.  Minimalny obszar opracowania koncepcji urbanistyczn ej winien 
zawiera ć si ę pomi ędzy liniami regulacyjnymi terenów o 
ró żnych funkcjach. 

5.  Do opracowania jak w ust.4 nale ży tak że wł ączy ć obsługuj ące 
teren ulice oraz pasy zieleni izolacyjnej. 

6.  W rejonach gdzie s ąsiaduj ą ze sob ą tereny o symbolach 
T - 9, T - 12, T - 17 opracowuje si ę wspóln ą koncepcj ę 
urbanistyczn ą. 

7.  Przy realizacji ustale ń ust.3, w przypadku zagro żenia 
interesów prawnych stron lub braku zgodno ści pomi ędzy 
zainteresowanymi stronami, Zarz ąd wszczyna post ępowanie 
zwi ązane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowa nia 
przestrzennego. 

8.  Podstaw ą podziału nieruchomo ści na terenach zainwestowanych 
są ustalenia niniejszego planu z zachowaniem obowi ązuj ących 
przepisów szczegółowych. 

9.  Podstaw ą podziału nieruchomo ści na terenach nie zainwestowa-
nych s ą decyzje o warunkach zabudowy zagospodarowania 
terenu, wydane po opracowaniu koncepcji urbanistycz nej lub 
miejscowego planu w skali szczegółowej. 

10.  Scalenie nieruchomo ści poł ączone z ich podziałem dokonuje 
si ę w oparciu o plan miejscowy w skali szczegółowej. 

11.  Ustalenia ust.11 nie dotycz ą terenów przeznaczonych na 
produkcj ę roln ą. 

§ 12.  

1.  Ustala si ę obowi ązuj ącą zasad ę, że wszelkie uci ążliwo ści 
wynikaj ące z u żytkowania terenów lub budynków nie mog ą 
przenika ć granic własno ści lub u żytkowania. 

2.  Funkcje obiektów lub terenów, które nie spełniaj ą ustale ń 
ust.l podlegaj ą sukcesywnie likwidacji na mocy decyzji 
sanitarnych i ochrony środowiska. 

3.  Likwidacja okre ślona w ust.2 mo że by ć wstrzymana, je żeli 
nast ąpi powi ększenie obszaru własno ści lub u żytkowania 
gwarantuj ące spełnienie ustale ń ust.l. 
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§ 13.  

Okre śla si ę nast ępuj ące zasady ustalania l in ii zabudowy: 
l/  na terenach zabudowy istniej ącej:  

a/ na terenach strefy A w/g wytycznych konserwators kich 
do projektowania,  

b/ w strefie ochrony konserwatorskiej B przyjmuje s i ę 
jako obowi ązuj ące istniej ące linie zabudowy,  

c/ na pozostałym obszarze jako nieprzekraczalne w/g  

istniej ącej linii zabudowy, 
2/  na terenach nie zainwestowanych jako obowi ązuj ące lub  

nieprzekraczalne w/g koncepcji urbanistycznej lub  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego d la  

okre ślonego terenu, 
3/  ustalenia jak w pkt.2 musz ą by ć zgodne z aktualnie  

obowi ązuj ącymi przepisami szczególnymi w zakresie  

minimalnych odległo ści zabudowy od pasa drogowego lub  

kraw ężnika.  

Dział  II  

W zakresie architektury  

§ 14.  

Ustala si ę zasad ę kształtowania architektury w oparciu o  

elementy tradycji zwi ązanej z miastem.  

Nowe budynki, na obszarze miasta, nale ży realizowa ć z  

dachami wysokimi o nast ępuj ących pochyleniach:  

l/ w zabudowie mieszkaniowej 45° z tolerancj ą 5° ,  

2/ w zabudowie gospodarczej i usługowej 25° z toler ancj ą 5°.  

Odst ępstwa od zasady jak w ust.2 mo że by ć stosowane w  

nast ępuj ących wypadkach:  

l/ przy uzupełnieniu istniej ącej zabudowy w celu nawi ązania  

do jej charakterystycznych cech,  
   2/ w oparciu o wytyczne konserwatorskie w strefi e ochrony  

Konserwatorskiej A, 
3/ w wypadku opracowania dla terenów nie zainwestow anych 

wspólnej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej,  

w której szczegółowo zostanie okre ślony inny typ dachów, 
4/ ustalenia pkt.3 maj ą zastosowanie jedynie wtedy, kiedy  

spełniaj ą zasad ę okre ślon ą w ust.l.  
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4.  Indywidualne cechy architektury w strefie ochrony 
konserwatorskiej A, ustala si ę w wytycznych konserwatorskich. 

5.  W strefie ochrony konserwatorskiej B obowi ązuje ści śle zasada 
kontynuacji cech architektury tradycyjnej. 

 
§ 15.  

1. Je żeli dalsze ustalenia niniejszej uchwały nie stanowi ą 
inaczej, to obowi ązuj ą nast ępuj ące zasady okre ślania rz ędnych 
posadzek parterów:  

l/ l, 5 m npm jako minimalne, ze wzgl ędów powodziowych,  
2/ O,5 m od terenu dla zabudowy mieszkaniowej, z uw zgl ędnie-
niem ustale ń pkt.l,  
3/ 0,02 do 0,l m od terenu dla zabudowy usługowej.  

2.  Na terenach depresyjnych i przydepresyjnych nale ży d ążyć do 
usypywania pagórków terpowych przy budynkach. 

3.  Wszystkie budynki usługowe i administracyjne musz ą by ć 
dost ępne dla osób niepełnosprawnych, poprzez wła ściwe 
ukształtowanie terenu oraz doj ść. 

4.  Inne budynki nale ży dostosowa ć dla osób niepełnosprawnych, 
je żeli s ą przeznaczone do takiego u żytkowania. 

5.  Na ci ągach pieszych obowi ązuje zakaz realizacji schodów 
terenowych. 

6.  Ustalenia ust.5 nie obowi ązuj ą, je żeli oprócz schodów 
wykonana 
będzie pochylnia lub urz ądzenie d źwigowe dla osób niepełno 
sprawnych. 

§ 16.  

1. Je żeli dalsze ustalenia niniejszej uchwały nie stanowi ą 
inaczej, to obowi ązuj ą nast ępuj ące wysoko ści zabudowy: 
l/ zabudowa zagrodowa - jedna kondygnacja,  

2/ zabudowa jednorodzinna - jedna do dwóch kondygna cji,  

3/ zabudowa mieszana - dwie do trzech kondygnacji,  

4/ zabudowa wielorodzinna - trzy do czterech kondyg nacji,  

5/ zabudowa usługowa - jedna do trzech kondygnacji,  

6/ zabudowa produkcyjna i magazynowa - jedna do dwó ch  

kondygnacji, ale nie wy żej jak 10 m do kalenicy dachu.  

2. Wysoko ści zabudowy podane w ust.l pkt.2 do 6 rozstrzyga si ę 
nast ępuj ąco:  

l/ na terenach zainwestowanych w odniesieniu do zab udowy  

istniej ącej, 
2/ na terenach nie zainwestowanych w koncepcji urba nistycznej  

lub miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne go.  
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Dział  I I I   

W zakresie infrastruktury technicznej 

§ 17.  

1.  Ustala si ę, że podstaw ą u żytkowania budynków, na obszarze 
miasta, jest wykonanie przył ączy do miejskiej sieci w 
zakresie wody, kanalizacji sanitarnej i energii ele ktrycznej 
oraz dojazdu do ulicy miejskiej. 

2.  Uzupełniaj ąco zabudow ę nale ży wyposa żyć w przył ącza do sieci 
cieplnej, gazowej i kanalizacji deszczowej. 

3.  Przył ącze do kanalizacji deszczowej obowi ązuje zabudow ę i 
tereny budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, 
usługowego, przemysłowego, usług produkcyjnych, usł ug 
transportowych i składów. 

4.  Przył ącza miejskiej kanalizacji deszczowej z terenów 
przemysłowych, usług produkcyjnych, usług transport owych 
i składów oraz podł ącza ci ągów kanalizacji deszczowej do 
wód powierzchniowych, musz ą by ć wyposa żone w urz ądzenia 
podczyszczaj ące. 

5.  W celu ograniczenia ilo ści wód deszczowych odprowadzanych do 
wód powierzchniowych, nale ży minimalizowa ć na obszarze 
miasta, powierzchnie całkowicie utwierdzone. 

§ 18.  

1.  Na terenach zabudowy jednorodzinnej na du żych działkach, 
zabudowy zagrodowej, ogrodnictw i ogrodów działkowy ch 
dopuszcza si ę realizacj ę indywidualnych systemów 
unieszkodliwiania ścieków sanitarnych. 

2.  Warunkiem dopuszczenia rozwi ązań indywidualnych jak w ust.l 
jest pełna sprawno ść urz ądze ń oraz zakaz odprowadzania 
ścieków do wód powierzchniowych i gruntu. 

§ 19.  

1.  Zarz ąd Miasta inicjuje działania na rzecz skoordynowania  
rozwoju wszystkich sieci infrastruktury technicznej . 

2.  Sieci nale ży realizowa ć w pasie drogowym w/g zasad 
regulowanych przepisami szczegółowymi. 
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3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si ę prowadzenie sieci 
infrastruktury "technicznej przez inne tereny poza okre ślonymi 
w ust. 2, bez prawa naruszenia uprawnie ń wła ścicieli i 
użytkowników gruntów oraz z uwzgl ędnieniem przepisów 
szczególnych. 

§ 20.  

1. Plany rozwoju w zakresie zaspokajania obecnego i  przyszłego 
zapotrzebowania na energi ę elektryczn ą i paliwa gazowe, 
unieszkodliwianie ścieków, odprowadzenie wód opadowych, 
zaopatrzenia w wod ę oraz obsługi telekomunikacyjnej -  

- nale ży opracowywa ć z uwzgl ędnieniem ustale ń niniejszego 
planu.  

2.  Ustala si ę, że dla terenów, które nie wymagaj ą opracowania 
planów miejscowych w skali szczegółowej - niezb ędne sieci 
infrastruktury technicznej uznaje si ę za przewidywane. 

3.  Przy opracowywaniu projektów budowlanych sieci jak w ust.2 
obowi ązuj ą ustalenia niniejszej uchwały oraz przepisy 
szczególne. 

4.  Przy opracowaniu planów miejscowych w skali szczegó łowej, 
nale ży uwzgl ędni ć lokalizacje niezb ędnych sieci 
infrastruktury technicznej oraz obiekty zwi ązane z jej 
funkcj onowan i em.  

Dział  IV W zakresie kształtowania 

krajobrazu  

§ 21.  

W celu ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowe go  

ustala si ę nast ępuj ące strefy konserwatorskie, okre ślone  

na rysunku symbolami K - l i K - 2:  

l/ Stref ę A  - pełnej ochrony konserwatorskiej,  

2/ Stref ę B  - ochrony konserwatorskiej,  

3/ Stref ę W  - pełnej ochrony archeologicznej,  

4/ Stref ę ÓW - ochrony archeologicznej,  

5/ Stref ę E  - ochrony ekspozycji,  

6/ Stref ę K  - ochrony krajobrazu.  

Szczegółowy zakres obowi ązywania stref okre ślaj ą Wytyczne  

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 7 lipca 1995 r.  

znak: PSOZ/111/1248/95.  
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Ustala si ę nast ępuj ący tryb post ępowania:  

l/ w strefie a obowi ązuje uzyskanie od Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków: 

   a/ wytycznych do projektowania, 
b/ uzgodnienia koncepcji i projektu technicznego, 
c/ zezwolenie na realizacj ę.  

2/ w strefie A wprowadza si ę zakaz wykonywania wszelkich 
ogrodze ń z wyj ątkiem realizacji ustalonych w wytycznych 
konserwatorskich. 
3/ w strefie B obowi ązuje:  

a/ opracowanie projektu z uwzgl ędnieniem historycznej  

kompozycji urbanistycznej i brył budynków, restaura cji i 
modernizacji obiektów historycznych, likwidacji obi ektów 
dysharmonizuj ących, 
 b/ uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatore m 

Zabytków. 
4/ w strefie W obowi ązuje wykonanie w oparciu o wytyczne  

konserwatorskie, bada ń archeologicznych przed dokonaniem 
zmian w zagospodarowaniu terenu. 5/ w strefie ÓW ob owi ązuje:  

a/ zgłoszenie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytkó w 

wszelkich prac ziemnych w celu prowadzenia obserwac ji 
archeologicznych,  
b/ wstrzymanie robót ziemnych w przypadku natrafien ia na  

obiekty historyczne lub archeologiczne. 
6/ w strefie E obowi ązuje:  

a/ zakaz wprowadzania funkcji i zabudowy uzupełniaj ącej  

w stosunku do funkcji podstawowych okre ślonych planem, 
b/ ewentualne zmiany w stosunku do ustale ń l it.a wymagaj ą 

uzgodnie ń z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. T/ 
w strefie K obowi ązuje:  

a/ pełna ochrona istniej ącego zagospodarowania i  

drzewostanu historycznych cmentarzy i parku, 
b/ wprowadzenie zmian wymaga uzgodnienia z Wojewódz kim  

Konserwatorem Zabytków.  

Wszelkie działania zwi ązane z obiektami wpisanymi do rejestru 
zabytków, niezale żnie od ich poło żenia w stosunku do stref 
konserwatorskich, wymagaj ą wytycznych i uzgodnie ń 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Przedstawiona rysunku planu symbole liczbowe i lite rowe 
stref konserwatorskich s ą zgodne z wytycznymi do "Studium 
uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Nowy Dwór Gda ński".  
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§ 22.  

Wyznacza si ę obszar do przekształce ń - obejmuj ący tereny  

jak na rysunku, oznaczone symbolem K - 3.  

Prowadzenie procesu przekształce ń wymaga opracowania  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w  skali  

minimum 1:1000.  

Tereny poło żone na wschód od ulicy Obro ńców Westerplatte,  

mogą by ć przedmiotem opracowania oddzielnego miejscowego  

planu zagospodarowania przestrzennego.  

Ustala si ę nast ępuj ące cele procesu przekształce ń, dla  

obszaru okre ślonego w ust. l:  

l/ powi ązanie zabudowy historycznej ze współczesn ą,  

2/ nadanie obszarowi cech centrum miejskiego,  

3/ eksponowanie funkcji kulturalnych, handlowych i admini-
stracyjnych,  

4/ uszczegółowienia układu ci ągów pieszych i rowerowych,  

5/ wła ściw ą organizacj ę terenów zielonych i ich powi ązanie 
z rzek ą Tug ą,  

6/ zmiany w organizacji ruchu samochodowego i zwi ększenie 
ilo ści miejsc parkingowych,  

7/ maksymalne eliminowanie ogrodze ń na rzecz elementów małej 
architektury i zieleni.  

§ 23.  

Wyznacza si ę obszar do humanizacji osiedla mieszkaniowego -  

- obejmuj ący tereny jak na rysunku, oznaczone symbolem K - 4.  

Prowadzenie procesu humanizacji wymaga opracowania koncepcji  

Urbanistyczno - architektonicznej.  

Ustala si ę nast ępuj ące cele procesu humanizacji osiedla  

mieszkaniowego:  

a/ zmian ę skali zabudowy, poprzez domykanie wn ętrz w poziomie 
parteru mał ą architektur ą, zieleni ą i obiektami usługowymi  

b/ weryfikacj ę rozmieszczenia i urz ądzenia placów rekreacyj-
nych,  

c/ weryfikacj ę ilo ści i rozmieszczenia miejsc postojowych,  

d/ okre ślenie lokalizacji i koncepcji budowy gara ży,  

e/ analiz ę możliwo ści przekształcenia architektury w celu 
jej zharmonizowania z architektur ą historyczn ą miasta,  

f/ ustalenie sposobu funkcjonowania zieleni z udzia łem 
mieszka ńców,  

g/ okre ślenie warunków dopuszczenia do uzupełnienia zabudow y,  
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h/ maksymalne wyeliminowanie barier architektoniczn ych i  

dostosowanie terenu i budynków do potrzeb osób  nie pełno-
sprawnych. 4. Do czasu opracowania koncepcji jak w ust.2 
wstrzymuje si ę 

dalszy proces realizacji osiedla.  

§ 24.  

1.  Wyznacza si ę obszar korytarza ekologicznego, obejmuj ącego 
rzek ę Tug ę i cz ęść terenów przyległych, okre ślonych granic ą, 
oznaczon ą na rysunku symbolem K - 5. 

2.  Ustala si ę nast ępuj ące zasady, obowi ązuj ące w obszarze 
korytarza ekologicznego: 
l/ wszelkie działania nale ży podporz ądkować rozwojowi i 

przemieszczaniu si ę ró żnych elementów przyrody,  

2/ dopuszcza si ę ograniczon ą wycink ę drzew i krzewów  

gro żących mo żliwo ści ą przewrócenia si ę do rzeki oraz 
utrudniaj ących spływ wód powodziowych.  

§ 25.  

1. W decyzjach ustalenia warunków zabudowy i zagosp odarowania 
terenu, zwi ązanych z s ąsiedztwem pomników przyrody, 
oznaczonych na rysunku symbolem K - 6, nale ży uwzgl ędni ć: 
l/ zakaz wznoszenia nowych obiektów kubaturowych w  

odległo ści mniejszej ani żeli 10 m od korony chronionego  

drzewa, 
2/ nakaz wykonania specjalnych zabezpiecze ń przy realizacji  

sieci podziemnych w celu wyeliminowania mo żliwo ści  

uszkodzenia systemu korzeniowego,  
3/ ograniczenie powierzchni utwardzonych.  

Rozdział 3 

 Przeznaczenie terenów i zasady zagospodarowania  

§ 26.  

1.  Ustala si ę jako funkcj ę podstawow ą wody otwarte, dla terenów 
oznaczonych na rysunku symbolem T - 1. 

2.  Wodę nale ży doprowadzi ć minimum do II klasy czysto ści, 
poprzez całkowit ą eliminacj ę dopływu wszelkich zanieczyszcze ń 
oraz oczyszczanie dna i brzegów. 
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§ 27.  

1.  Ustala si ę jako funkcj ę podstawow ą ziele ń przybrze żną, dla 
terenów oznaczonych na rysunku symbolem T - 2. 

2.  IJa terenie jak w ust.l obowi ązuje zakaz wprowadzenia zieleni 
zwartej, dla zapewnienia swobodnego spływu wód powo dziowych. 

§ 28.  

1.  Ustala si ę jako funkcj ę podstawow ą tereny rolne z ograniczon ą 
produkcj ą, dla obszarów oznaczonych na rysunku symbolem T - 3 

2.  W obr ębie terenów jak w ust.l ustala si ę zakaz produkcji 
rolnej do konsumpcji, zakaz wypasu bydła oraz budow y zagród. 

3.  Granica terenów jak w ust.l mo że by ć zmieniona w oparciu o 
badania stopnia ska żenia gleb oraz stosowne decyzje słu żb 
sanitarnych. 

§ 29.  

1.  Ustala si ę jako funkcj ę podstawow ą tereny rolne wył ączone z 
zabudowy, dla obszarów oznaczonych na rysunku symbo lem T - 4 

2.  Tereny jak w ust.l przeznaczone s ą do nieograniczonej 
produkcji ro ślinnej i wypasu zwierz ąt. 

3.  W obr ębie terenów jak w ust. l obowi ązuje zakaz realizacji 
nowych zagród oraz innych form zabudowy. 

4.  Ustalenia ust.3 nie dotycz ą istniej ących zagród, które mog ą 
być modernizowane. 

§ 30.  

1. Ustala si ę jako funkcj ę podstawow ą tereny rolne z mo żliwo ści ą 
budowy zagród, dla obszarów oznaczonych na rysunku symbolem  

T - 5.  

2. Na terenach jak w ust.l dopuszcza si ę realizacj ę zabudowy 
jednorodzinnej, parterowej z dachami wysokimi, dla członków 
rodziny wła ściciela gruntu oraz prowadzenie nieuci ążliwej 
działalno ści gospodarczej.  

§ 31.  

1.  Ustala si ę jako funkcj ę podstawow ą ogrodnictwa, dla terenów 
oznaczonych na rysunku symbolem T -6. 

2.  W uzasadnionych potrzebami miasta przypadkach, tere ny jak w 
ust.l mog ą by ć przeznaczone na ogrody działkowe. 
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3. Na terenach jak w ust.l dopuszcza si ę zabudow ę i działalno ść 
gospodarcz ą jak w § 30 ust.2.  

§ 32.  

1.^Ustala si ę jako funkcj ę podstawow ą ogrody działkowe, dla 
terenów oznaczonych na rysunku symbolem T - 7.  

2.  W obr ębie terenów jak w ust.l dopuszcza si ę zabudow ę 
wył ącznie parterow ą, z rz ędną parteru maksymalnie wyniesion ą 
O,5 m nad poziom terenu, z dachami wysokimi o nachy leniu 
połaci 25° do 45°. 

3.  Istniej ące ogrody działkowe, poło żone po południowej stronie 
drogi nr 7, przeznacza si ę do likwidacji. 

4.  Wzdłu ż drogi nr 7, po stronie północnej, ustala si ę obowi ązek 
ograniczenia istniej ących ogrodów działkowych na rzecz 
realizacji zieleni izolacyjnej. 

§ 33.  

1.  Ustala si ę jako funkcj ę podstawow ą ziele ń parkow ą i le śną, 
dla terenów oznaczonych na rysunku symbolem T - 8. 

2.  W obr ębie terenów jak w ust.l wszystkie funkcje kolizyjne  
przeznacza si ę do likwidacji. 

3.  W kompozycji zieleni nale ży eksponowa ć gatunki zwi ązane z 
tradycyjnym krajobrazem żuławskim. 

§ 34.  

1.  Ustala si ę jako funkcj ę podstawow ą ziele ń izolacyjn ą, dla 
terenów oznaczonych na rysunku symbolem T - 9. 

2.  Do tworzenia zieleni izolacyjnej nale ży u żyć odmiany 
przystosowane do warunków żuławskich, wprowadzaj ąc kompozycje 
wielopi ętrowe, z wykluczeniem odmian topoli, z udziałem 
gatunków zimozielonych. 

3.  Ustala si ę obowi ązek zaprojektowania i realizacji zieleni 
izolacyjnej stosownie do jej funkcji, wynikaj ącej z chara-
kteru ochrony terenów izolowanych. 

§ 35.  

1.  Ustala si ę jako funkcj ę podstawow ą realizacj ę publiczn ą, dla 
terenów oznaczonych na rysunku symbolem T - 10. 

2.  Przy zagospodarowywaniu terenów jak w ust.l, nale ży zapewni ć 
duży udział zieleni. 
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3. Zabudowa na terenach jak w ust.l wysoko ści do dwóch 
kondygnacji.  

§ 36.  

*  
1. Ustala si ę jako funkcj ę podstawow ą zabudow ę jednorodzinn ą 

2 na działkach 1000 - 3000 m , 
dla terenów oznaczonych na  

rysunku symbolem T - 11.  

2. Dla terenów jak w ust.l ustala si ę nast ępuj ące zasady 
zagospodarowania:  

l/ zabudowa parterowa z dachami wysokimi, krytymi d achówk ą 

lub materiałami dachówkopodobnymi, 
 2/ od strony ulicy Warszawskiej dopuszcza si ę budynki  

wysoko ści dwóch kondygnacji,  
 3/ minimalne odległo ści nowej zabudowy od drogi nr 7 – l00m,  

od drogi nr 502 -40m, od ulic głównych i zbiorczych  - 20m  

od ulic lokalnych – l0m,  
4/ maksymalna powierzchnia zabudowy działek, ł ącznie z  

placami i dojazdami, nie mo że przekroczy ć 30%,  
5/ obowi ązuje otoczenie zabudowy zieleni ą,  
6/ obowi ązuje zakaz wykonywania dojazdów z drogi nr 7 i  

drogi nr 502,  
7/ istniej ące zagrody gospodarstw rolnych przewiduje si ę 

do sukcesywnej zamiany na zabudow ę jednorodzinn ą.  

§ 37.  

1. Ustala si ę jako funkcj ę podstawow ą zabudow ę jednorodzinn ą 
 
  na działkach 400 - 1000 m , 

dla terenów oznaczonych na  

rysunku symbolem T - 12,  

2. Dla terenów jak w ust.l ustala si ę maksymaln ą intensywno ść 
zabudowy terenu, ł ącznie z placami i dojazdami na 25%.  

§ 38.  

1.  Ustala si ę jako funkcj ę podstawow ą zabudow ę mieszan ą, dla 
terenów oznaczonych na rysunku symbolem T - 13. 

2.  Dla terenów jak w ust.l ustala si ę nast ępuj ące zasady 
zabudowy: 
l/ lokalizacja małych domów wielorodzinnych o wysok ości 

do trzech kondygnacji z poddaszem u żytkowym,  

2/ lokalizacje zabudowy jednorodzinnej typu szerego wego 
o gabarytach jak zabudowa w/g pkt.l.  
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3. Wielko ść działek dla zabudowy jak w ust.2 pkt. 2 nale ży  

okre śli ć w koncepcji urbanistycznej, z zachowaniem zasady,  
że nie mog ą one by ć wi ększe jak 400 m .  

§ 39.  

1.  Ustala si ę jako funkcj ę podstawow ą zabudow ę mieszkaniow ą 
wielorodzinn ą, dla terenów oznaczonych na rysunku symbolem 
T - 14. 

2.  Dla terenów jak w ust.l ustala si ę nast ępuj ące zasady: 
l/ uzupełnienie zabudowy ma słu żyć zmianom jako ściowym, 
2/ nieprzekraczalna wysoko ść dla nowej zabudowy cztery 

kondygnacje,  

3/ w ramach poprawy jako ści architektury istniej ącej 
zabudowy, nale ży sukcesywnie wprowadza ć elementy 
dachów podniesionych oraz oszklone werandy.  

§ 40.  

1.  Ustala si ę jako funkcj ę podstawow ą zabudow ę mieszkaniow ą 
z usługow ą lub zabudow ę usługow ą, dla terenów oznaczonych 
na rysunku symbolem T - 15. 

2.  Dla terenów jak w ust.l ustala si ę co nast ępuje: 
l/ dla obszaru obj ętego procesem przekształce ń, podstaw ą 

działa ń realizacyjnych b ędzie miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego w skali minimum 1:1000,  

2/ do czasu opracowania planu jak w pkt.l decyzje u stalenia 
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, nale ży 
podejmowa ć w oparciu o zasady okre ślone w rozdziale l i 2 
niniejszej uchwały.  

§ 41.  

1.  Ustala si ę jako funkcj ę podstawow ą usługi obsługi w ęzła 
drogowego, dla terenu oznaczonego na rysunku symbol em 

T - 16.  

2.  Ustala si ę dla terenu jak w ust.l,co nast ępuje:  

l/ do usług obsługi w ęzła drogowego zalicza si ę usługi  

dla podró żnych oraz obsług ę samochodów,  
2/ wysoko ść zabudowy do dwóch kondygnacji,  
3/ adaptuje si ę istniej ącą zabudow ę mieszkaniow ą z prawem  

do modernizacji w granicach wynikaj ących z ustale ń 

niniejszego planu,  
4/ ustalenia pkt.3 nie ograniczaj ą możliwo ści przeznaczenia  

terenu zabudowy mieszkaniowej na funkcje podstawowe .  



- 18 -  

§ 42.  

Ustala si ę jako funkcj ę podstawow ą usługi produkcyjne i 
drobne składy, dla terenów oznaczonych na rysunku 
symbolem T - 17.  

Ustala si ę dla terenów jak w ust.l, co nast ępuje: l/ tereny 
poło żone w s ąsiedztwie terenów zabudowy jednorodzinnej, 
oddzielonej zieleni ą izolacyjn ą, nale ży zagospodarowa ć 
kompleksowo, zabezpieczaj ąc warunki budowy mieszka ń dla 
wła ścicieli obiektów produkcyjnych i składowych,  

2/ obowi ązuje zasada, że uci ążliwo ści obiektów produkcyjnych 
i składowych nie mog ą przekracza ć granic własno ści lub 
użytkowania,  

3/ istniej ąca w obr ębie terenów zabudowa mieszkaniowa mo że 
być adaptowana, je żeli b ędzie spełniona zasada okre ślona 
w pkt.2.  

Na terenach jak w ust.l dopuszcza si ę realizacj ę zabudowy 
jednorodzinnej dla wła ścicieli usług produkcyjnych, je żeli 
nie b ędzie ona w kolizji z podstawowym przeznaczeniem ter enu.  

§ 43.  

Ustala si ę jako funkcj ę podstawow ą przemysł, składy oraz 
bazy transportowe, dla terenów oznaczonych na rysun ku 
symbolem T - 18.  

Obowiązuj ą dla terenów jak w ust.l, nast ępuj ące zasady:  
l/ zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych dla środowiska  

i dla zdrowia ludzi,  
2/ zakaz przekraczania wszelkimi uci ążliwo ściami granic  

własno ści lub u żytkowania.  

§ 44.  

Ustala si ę jako funkcj ę podstawow ą tereny kolejowe, dla 
obszarów oznaczonych na rysunku symbolem T - 19. Us tala 
si ę, dla terenów jak w ust.l, co nast ępuje:  

l/ na przedłu żeniu ul. Dworcowej w kierunku wschodnim,  

nale ży wykona ć przejazd przez tereny kolejowe w celu  

poł ączenia obszaru rozwojowego miasta z centrum,  
2/ w przypadku cz ęściowej likwidacji funkcji kolejowej  

nale ży:  

a/ zb ędne tereny stacji uzna ć za tereny oznaczone 
symbolem T - 17,  
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b/ teren bocznicy wł ączy ć do pasa drogowego ulicy  

zbiorczej,  
c/ tereny torów pomi ędzy ul. Warszawsk ą a drog ą nr 
7,  przeznaczy ć na ulic ę lokaln ą główn ą,  
d/ tereny torów równoległe do ul. Cmentarnej wł ączy ć 

do pasa drogowego ulicy.  

3/ zakłada si ę trwałe utrzymanie kolei w ąskotorowej, 
ł ącz ącej miasto z Mierzej ą Wi ślan ą.  

§ 45.  

1.  Ustala si ę jako funkcj ę podstawow ą tereny drogowe, dla ci ągów 
oznaczonych na rysunku planu symbolem T - 20. 

2.  Ustala si ę nast ępuj ącą klasyfikacj ę ulic: 
l/ droga ekspresowa oznaczona symbolem E, 
2/ ulica główna ruchu ograniczonego oznaczona symbo lem Go,  

3/ ulica główna oznaczona symbolem G,  

4/ ulica zbiorcza oznaczona symbolem Z,  

5/ ulica lokalna główna oznaczona symbolem L.  

3.  Szeroko ść pasów drogowych okre śla rysunek. 
4.  Podane na rysunku szeroko ści pasów drogowych uznaje si ę za 

minimalne, zalecaj ąc ich poszerzenie w post ępowaniu 
realizacyjnym lub przy opracowywaniu koncepcji 
urbanistycznych, wzgl ędnie planów miejscowych. 

5.  Dla ulicy podanej w ust.2 pkt.2 ograniczenia ruchu dotycz ą 
eliminowania pojazdów towarowych z wyj ątkiem zaopatrzenia 
oraz autobusów. 

6.  Ustala si ę obowi ązek dostosowania rz ędnych ulic na wałach 
ochronnych rzeki Tugi do aktualnych wymaga ń ochrony 
przeciwpowodziowej. 

§ 46.  

1.  W obr ębie okre ślonych funkcji podstawowych ustala si ę 
lokalizacje wyró żnione dla celów publicznych, oznaczone 
na rysunku symbolami od L- l do L- 20. 

2.  Dla lokalizacji wyró żnionych, okre ślonych w ust.l ustala si ę 
nast ępuj ące zasady: 
l/ granice obiektów istniej ących mog ą ulega ć korektom w/g  

zasad ogólnych, wynikaj ących z niniejszej uchwały,  
2/ ustalenia granic dla obiektów nowych nast ępuje w oparciu  

o koncepcje urbanistyczne lub plany miejscowe,  
3/ zmiana przeznaczenia terenu pod lokalizacj ę wyró żnion ą,  

może nast ąpi ć jedynie w wyniku zaniku funkcji dla której  

została okre ślona,  
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4/ ustalenie lokalizacji innych obiektów dla celów publicz-
nych, nie wyró żnionych w planie, mo że nast ąpi ć w oparciu 
o zasady ogólne, wynikaj ące z niniejszej uchwały,  

5/ dla ci ągów pieszych i pieszo-rowerowych uszczegółowienie 
przebiegu nast ępuje w post ępowaniu realizacyjnym, w 
oparciu o nast ępuj ące minimalne parametry: 
 a/ ci ągi piesze   - 3,0 m,  

b/ ci ągi pieszo-rowerowe - 4, 9 m z czego na ci ąg pieszy  
l,5 m, na ście żkę rowerow ą 2,4 m,  

6/ oznaczonych na rysunku symbolem L - 19 zasada or ganizacji 
dojazdów, jest obowi ązuj ącym kierunkiem dojazdu, nie jest 
faktyczn ą lokalizacj ą drogi,  

T/ na terenach oznaczonych na rysunku planu symbole m L - 20, 
obowi ązuje zakaz realizacji zabudowy,  

8/ na terenach oznaczonych symbolem L - 15 , adaptu je si ę 

lub tworzy zespoły gara żowe w wielko ściach, które zostan ą 
okre ślone w koncepcjach urbanistycznych,  

9/ oprócz terenów jak w ust.8 gara że mog ą by ć adaptowane lub 
projektowane na innych terenach przeznaczonych do z abudowy 
w/g zasad okre ślonych w § 10 z uwzgl ędnieniem przepisów 
szczegółowych.  

§ 47.  

Ustala si ę lokalizacje szczegółowe obiektów systemu obsługi,  

oznaczone na rysunku symbolami 0 - 1  do 0 -13 .  

Lokalizacje okre ślone w ust.l podlegaj ą szczególnej ochronie  

w post ępowaniu realizacyjnym dotycz ącym ich bezpo średnio  

sąsiedztwa.  

Zmiana lokalizacji okre ślonych w ust.l oraz zmiana ich l in i i  

regulacyjnych, mo że by ć dokonana w wyj ątkowych przypadkach  

w oparciu o ustalenia § 8 ust.7, 8 i 9.  

Istniej ącą lini ę elektroenergetyczn ą 110 kV od GPZ w kierunku  

zachodnim przeznacza si ę do likwidacji po zu życiu technicznym  

bez prawa wykonania kapitalnego remontu.  

Ustala si ę przebieg, przez obszar obj ęty planem gazoci ągu  

wysokiego ci śnienia, oznaczonego symbolem O - 14.  
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Rozdział 4 

Przepisy ko ńcowe 

§ 48.  

Traci moc Uchwała Rady Narodowej Miasta i Gminy Now y Dwór 
Gdański Nr VI I 1/49/89 z dnia 29 grudnia 1988 r. w spr awie 
uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowa nia 
przestrzennego miasta Nowy Dwór Gda ński  

§ 49.  

Traci moc Uchwała Rady Narodowej Miasta i Gminy Now y Dwór 
Gdański Nr IX/54/90 z dnia 2T lutego 1990 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu szczegółowego Centrum Nowego 
Dworu Gda ńskiego.  

§ 50.  

Traci moc Uchwała Nr 213/XXXI11/97 Rady Miejskiej w  Nowym Dworze 
Gdańskim z dnia 5 wrze śnia 1997 r. w sprawie zmian do 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania Gminy N owy Dwór 
Gdański przebiegu gazoci ągu wysokiego ci śnienia średnicy 200 mm.  

§ 51.  

Zgodnie z art.10 ust.3 art.36 ust.3 ustawy o zagosp odarowaniu 
przestrzennym ustala si ę nast ępuj ące jednorazowe opłaty od 
wzrostu warto ści nieruchomo ści:  

-  tereny do zada ń publicznych -  0 % 
-  pozostałe tereny - 20 % 

§ 52.  

Wykonanie niniejszej uchwały powierza si ę Zarz ądowi Miasta 
i Gminy Nowy Dwór Gda ński.  

§ 53.  

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa Elbl ąskiego.  
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