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UCHWA£A Nr 398/XLIX/02
Rady Miasta Malborka
z dnia 25 lipca 2002 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Miasta Malborka.
Na podstawie art. 26, w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25,
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15, poz. 139, z 1999 r.
z pón. zm.) oraz art. 18, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 z pón. zm.) Rada Miasta Malborka uchwala,
co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Centrum Miasta Malborka obejmuj¹cy
czêæ dzielnicy ródmiecie o powierzchni 100,22 ha,
ograniczony:
 od pó³nocy  od przeciêcia osi torowiska z granic¹
administracyjn¹ gminy miasta Malbork w kierunku
wschodnim do ulicy Portowej, ulic¹ Portow¹ do torowiska PKP i dalej torowiskiem PKP,
 od wschodu  terenami spedycji PKP,
 od po³udnia  ulic¹ ¯elazn¹, Alej¹ Rod³a, ulicami
Mickiewicza, ¯eromskiego poprzez ulicê Armii Krajowej do rzeki Nogat,
 od zachodu  rzek¹ Nogat.
§2
Ustala siê podzia³ obszaru na 85 terenów (ponumerowanych od 001 do 085), wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej.
Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony o
jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ symbolem
dwucyfrowym.
Na potrzeby planu ustala siê nastêpuj¹ce definicje stref:
STREFA 21 mieszkaniowa  zabudowa jednorodzinna;
forma budownictwa: budynki jednorodzinne wolnostoj¹ce, dwurodzinne w uk³adzie pionowym i poziomym,
ma³e domy mieszkalne (w tym kamienice do czterech
mieszkañ).

STREFA 22 mieszkaniowa  zabudowa wielorodzinna;
forma budownictwa: budynki niskie i rednio wysokie do
IX kondygnacji.
STREFA 23 mieszkaniowa  zabudowa jednorodzinna
i wielorodzinna zawieraj¹ca formy budownictwa wg. strefy 21 i strefy 22 oraz mieszkalnictwo zbiorowe.
STREFA 31 mieszana us³ugowo  mieszkaniowa zawieraj¹ca rodzaje zabudowy i formy budownictwa wg strefy
23 oraz us³ugi wg strefy 33.
STREFA 32 mieszana us³ugowo  mieszkaniowa zawieraj¹ca rodzaje zabudowy i formy budownictwa wg strefy
22 oraz us³ugi wg strefy 33.
STREFA 33 us³ugowa zawieraj¹ca nastêpuj¹cy zakres
us³ug: administracja, kultura, turystyka, handel detaliczny
(poza stacjami paliw), hotele, pensjonaty, gastronomia,
rzemios³o nieuci¹¿liwe, porednictwo finansowe, nauka,
edukacja, ochrona zdrowia i opieka spo³eczna, ³¹cznoæ
(poza stacjami nadawczymi i przekanikowymi u¿ywaj¹cymi fal elektromagnetycznych w celach propagacji), kubaturowe obiekty kultury fizycznej, parkingi, biura instytucji, przedsiêbiorstw i firm komercyjnych, inne funkcje
na zasadzie analogii do wymienionych powy¿ej lub o analogicznym stopniu uci¹¿liwoci.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaniow¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
STREFA 51  funkcje wydzielone szczególnie chronione (szczególne zabytki kultury  wpisane na listê wiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO oraz do rejestru zabytków) oraz chronione, wyszczególnione z nazwy  wymagaj¹ce ochrony przed uci¹¿liwociami obiekty u¿ytecznoci publicznej (równie¿ te, budowane przez gminê w
ramach zadañ w³asnych lub zleconych np. ujêcia wody,
szpitale, szko³y, kocio³y itd.).
STREFA 52  funkcje wydzielone nie chronione: administracja pañstwowa, samorz¹dowa, infrastruktura techniczna strefowa oraz liniowa wymagaj¹ce rezerwacji terenu, z wy³¹czeniem dróg i kolei.
STREFA 61  zieleñ chroniona  niedostêpna (np. zamkniête rezerwaty przyrody, wydmy, strefy ochrony ekologicznej, zieleñ ochronna).
STREFA 62  zieleñ o ograniczonej dostêpnoci zawieraj¹ca elementy strefy 63 i 61.
STREFA 63  zieleñ dostêpna: parki, lasy, skwery, zielone tereny rekreacyjne itp. W ustalonych rejonach: do-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 184

 604 

puszcza siê elementy liniowej infrastruktury technicznej
oraz urz¹dzenia zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników (np.
wypo¿yczalnia sprzêtu turystycznego, jako obiekty nie wymagaj¹ce pozwolenia na budowê, szalety podziemne lub
wkomponowane w skarpy i zieleñ oraz urz¹dzenia ma³ej
architektury).
STREFA 81  ulice lokalne i dojazdowe oraz publiczne
ci¹gi pieszo  jezdne.
STREFA 82  ulice zbiorcze.
STREFA 83  ulice g³ówne o ruchu przyspieszonym.
STREFA 85  tereny obs³ugi komunikacji, parkingi, stacje paliw, przystanki, wê z³y integracyjne itp.
STREFA 86  g³ówne ci¹gi piesze, miejskie promenady.
STREFA 91  torowiska.
STREFA 02  wody ogólnodostêpne.
STREFA 03  wody ogólnodostêpne  drogi wodne.
Uwaga: w strefach mieszanych us³ugowo-mieszaniowych oraz mieszkaniowych udzia³ powierzchni biologicznie czynnych(nieutwardzonych, pokrytych rolinnoci¹)
nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 30% powierzchni niezabudowanej;
w obrêbie wszystkich terenów stref funkcyjnych dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej potrzebnej do obs³ugi obiektów.
§3
Wyjanienie pojêæ u¿ytych w KARTACH TERENU:
PRZESTRZEÑ PUBLICZNA  przestrzeñ ogólnodostêpna przeznaczona ustaleniami planu pod publiczne ulice,
place, ci¹gi piesze i pieszo  jezdne.
WSKANIK INTENSYWNOCI ZABUDOWY  tj. stosunek powierzchni wszystkich naziemnych kondygnacji
budynków w zewnêtrznym obrysie murów  do powierzchni terenu.
DOPUSZCZALNA WYSOKOÆ ZABUDOWY  wysokoæ budynków, wyra¿ona w mb. n.p.t., mierzona od naturalnej warstwicy budynku do zwieñczeñ szczytów budynków wykraczaj¹cych ponad kalenicê lub gdy takie nie
wystêpuj¹, mierzona do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury, w obu przypadkach bez masztów odgromnikowych anten i kominów (budynek lub
budowla nie powinna przekraczaæ maksymalnej wysokoci w ¿adnym punkcie naturalnego terenu).
UDZIA£ POWIERZCHNI ZABUDOWANEJ  okrelony
przez obligatoryjne linie zabudowy na rysunku planu lub
wyra¿ony w procentach stosunek powierzchni zabudowanej budynkiem na dzia³ce budowlanej  do powierzchni
tej dzia³ki.
REKONSTRUKCJA  odtworzenie na podstawie przekazów historycznych: bry³y, elewacji budynku lub obiektu z zastosowaniem historycznych materia³ów.
REWITALIZACJA  dzia³ania zmierzaj¹ce do odnowy
substancji budynkowej i zagospodarowania terenu w obrêbie strefy.
REWALORYZACJA  dzia³ania zmierzaj¹ce do odnowy zabytkowych za³o¿eñ obiektów i zespo³ów zabudowy oraz zieleni.
PRZES£ONA WNÊTRZA BLOKOWEGO  kszta³towana
zieleni¹ lub ma³¹ architektur¹. Nie wyklucza siê wkomponowania w linii przes³ony niewielkich form architektonicznych do wysokoci 1,5 kondygnacji tj. o maksymalnej
wysokoci 5,0 m.
PRZEKSZTA£CENIE MIESZKANIA NA FUNKCJE US£U-

GOWE  oznacza trwa³¹ zmianê na lokal u¿ytkowy, do
którego interesanci maj¹ swobodny dostêp; nie dotyczy
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej w mieszkaniu lub
w wydzielonej czêci mieszkania przystosowanej do tej
dzia³alnoci, nie zak³ócaj¹cej spokoju i poczucia bezpieczeñstwa pozosta³ych lokatorów budynku.
US£UGI UCI¥¯LIWE DLA FUNKCJI MIEZKANIOWEJ 
dzia³alnoæ powoduj¹ca ha³as i drgania oraz zanieczyszczenia powietrza i promieniowanie, stanowi¹ce zagro¿enie dla higieny i zdrowia mieszkañców.
§4
Ustalenia szczegó³owe w KARTACH TERENU
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 001
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 17,00
KARTA TERENU
Nr STREFY 51
2. FUNKCJA
Funkcja wydzielona chroniona  zabytek kultury  Zespó³ Zamkowy wpisany na listê wiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Funkcje podstawowe: muzealne, wystawiennicze.
Funkcje towarzysz¹ce: naukowe, konferencyjne, hotelowe, gastronomiczne, handlowe (cile zwi¹zane z
obs³ug¹ turystyki), mieszkalne (zwi¹zane z obs³ug¹
obiektów i ruchu turystycznego), gospodarcze.
3. WARUNKI ZABUDOWY
 dla istniej¹cych obiektów  wg stanu istniej¹cego,
 dla ewentualnie odtwarzanych elementów zespo³u
 na podstawie badañ historycznych.
4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od ul. Starociñskiej nr 066  81
i ul. Piastowskiej nr 064  81.
Parkingi:  dla potrzeb w³asnych i turystów przeznacza siê obszar w s¹siedztwie terenów kolejowych na
przed³u¿eniu ulicy Starociñskiej,  dla potrzeb obs³ugi turystycznej przeznacza siê teren przy ulicy Piastowskiej oraz poza obszarem strefy przy ul. Portowej.
5. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej. Adaptacja istniej¹cych stacji transformatorowych.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z miejskiej sieci ciep³owniczej
lub indywidualnych,niskoemisyjnych róde³ ciep³a.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Teren po³o¿ony w strefie A1 cis³ej ochrony konserwatorskiej, która obejmuje kompleks Zamku
Krzy¿ackiego wraz z Przedzamczem, fosami, terenem dawnego Stawu Wielkiego Mistrza  wpisany na listê zabytków województwa gdañskiego (dec. nr 29/N z dn. 20.09.1949 r.), zarz¹dzeniem Prezydenta RP z dnia 08.09.1994 r. uznany
za pomnik historii, wpisany na listê wiatowego
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Dziedzictwa Kultury UNESCO (decyzja z dnia 6 grudnia 1997 r.).
Teren stanowi fragment obszaru objêtego stref¹ W1
ochrony archeologicznej: wszelkie prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego. Obiekty zabytkowe odkryte podczas badañ archeologicznych, stanowi¹ce znacz¹ce wartoci dla dziedzictwa kulturowego nale¿y chroniæ i wyeksponowaæ.
2. Obiekty architektoniczne wpisane do rejestru zabytków:
 Zespól Zabudowañ Zamkowych: Zamek Wysoki,
Zamek redni, Przedzamcze (Zamek Niski): Dom
Podstarociego, Dom Steinbrechta, Karwan,
Klasztorek, Ludwisarnia, Koció³ wiêtego Wawrzyñca, zabudowania gospodarcze oraz nowo¿ytne budynki mieszkalne dec. nr 29/N z dn.
20.09.1949 r.
 pozosta³oci systemu obronnego: mury obronne, baszty (Nad Piekarni¹, Podstarociego, Wójtowska, Prochowa, Trójcienna, Kêsa, Malankowa, Nowa), bramy (G³ówna, Nowa, wiêtego Miko³aja, Szewska Mostowa), mur obronny z bastejami z lat 1411  1448, Szaniec Szwedzki z lat 1656
 1660, relikty fortyfikacji mostowych z po³. XIX
w. dec. nr 227/N z dn. 06.09.1962 r.
Zakres ochrony  pe³na ochrona.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
Ewentualne odtworzenie fragmentów fortyfikacji
na podstawie badañ historycznych.
Odtworzenie dwóch mostów nad Nogatem jako
przejcia piesze wg rysunku planu.
Teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
panoramy miasta od strony rzeki Nogat.
Elementy ma³ej architektury nale¿y projektowaæ
w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
W obrêbie strefy znajduje siê cenny drzewostan, w tym
siedem pomników przyrody wpisanych do Rejestru Zabytków Przyrody.
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
Kompozycja zieleni winna byæ podporz¹dkowana historycznej kompozycji i ekspozycji Zespo³u Zamkowego szczególnie od strony rzeki Nogat oraz powinna
umo¿liwiaæ wykszta³cenie atrakcyjnego ci¹gu pieszego wzd³u¿ rzeki, poprzez zmiany gatunkowo  kompozycyjne istniej¹cych zadrzewieñ.
W obrêbie strefy nale¿y stosowaæ historyczne formy
i gatunki zieleni.
W wyznaczonej na rysunku planu strefie ochrony ekologicznej nale¿y wprowadziæ roliny o systemie korzeniowym umacniaj¹cym nawierzchniê skarp i gatunkowo zgodnych z potencjalnym siedliskiem. Teren strefy
ochrony ekologicznej winien stanowiæ zespó³ zieleni
przeciwdzia³aj¹cej erozji zboczy i umo¿liwiaj¹cej migracjê elementów flory i fauny.
8. ZAGRO¯ENIA
Wszelkie dzia³ania budowlane w obrêbie strefy i w bezporednim jej s¹siedztwie wymagaj¹ce fundamentowania, musz¹ byæ poprzedzone szczegó³owymi badaniami geotechnicznymi.
Z uwagi na warunki geotechniczne i zagro¿enie kon-
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strukcji murów Zamku nale¿y wyeliminowaæ ciê¿ki
transport kolejowy z terenów PKP w strefie nr 063 
91.
9. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA
0%
11. INNE ZAPISY
Dopuszcza siê sytuowanie obiektów sezonowych dla
obs³ugi turystów.
Nale¿y zapewniæ atrakcyjn¹ ekspozycjê terenu zamkowego z terenów PKP poprzez uporz¹dkowanie
i w³aciwe zagospodarowanie pó³nocnej czêci strefy, stanowi¹cej przedpole ekspozycji zespo³u zabudowañ zamkowych.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 002
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 5,40
KARTA TERENU
Nr STREFY 62
2. FUNKCJA
Zieleñ o ograniczonej dostêpnoci:
 zieleñ niedostêpna  strefa ochrony ekologicznej
wzd³u¿ Kana³u Juranda,
 zieleñ dostêpna  w pozosta³ej czêci strefy jako towarzysz¹ca ci¹gom pieszym oraz jako zieleñ parkowa.
Dopuszcza siê lokalizacjê parkingu z du¿ym udzia³em
zieleni w pó³nocnej czêci terenu oraz istniej¹c¹ przepompowniê cieków na wydzielonej dzia³ce nr 15/4.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Nie ustala siê.
4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od ul. Portowej nr 061  82 i ulicy
dojazdowej nr 062  81.
Parkingi: minimum 250 miejsc postojowych na projektowanym parkingu w pó³nocnej czêci strefy.
5. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej.Adaptacja
istniej¹cej stacji transformatorowej.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z miejskiej sieci ciep³owniczej
lub z indywidualnych nieemisyjnych róde³ ciep³a.
cieki  sanitarne  do miejskich sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe poprzez urz¹dzenia oczyszczaj¹ce  do Kana³u Juranda.
Gospodarka odpadami sta³ymi  wywóz na miejskie
sk³adowisko.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Teren po³o¿ony w strefie A1 cis³ej ochrony konserwatorskiej, w czêci po³udniowej stanowi
fragment terenu obejmuj¹cy kompleks Zamku
Krzy¿ackiego wraz z Przedzamczem, fosami, terenem dawnego Stawu Wielkiego Mistrza  wpisane na listê zabytków województwa gdañskiego (dec. nr 29/N z dn. 20.09.1949 r.), zarz¹dze-
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niem Prezydenta RP z dnia 08.09.1994 r. uznany
za pomnik historii, wpisany na listê wiatowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO (decyzja z dn.
06.12.1997 r.).
Teren stanowi fragment obszaru objêtego stref¹ W1
ochrony archeologicznej: wszelkie prace ziemne
wymagaj¹ nadzoru archeologicznego. Obiekty zabytkowe odkryte podczas badañ archeologicznych,
stanowi¹ce znacz¹ce wartoci dla dziedzictwa kulturowego nale¿y chroniæ i wyeksponowaæ.
2. Obiekty architektoniczne wpisane do rejestru zabytków:
 pozosta³oci systemu obronnego: fragment
murów obronnych, baszty Szarysz i Kominki,
fragment Szañca Szwedzkiego z lat 1656  1660
dec. nr 227/N z dn. 06.09.1962 r.
Zakres ochrony  pe³na ochrona.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad
kszta³towania elementów struktury przestrzennej
Odtworzenie fragmentu fortyfikacji  na podstawie badañ historycznych.
Teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji panoramy miasta od strony rzeki Nogat.
Elementy ma³ej architektury nale¿y projektowaæ
w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Na terenach przyleg³ych do Kana³u Juranda wystêpuje strefa ochrony ekologicznej w obrêbie strefy
nale¿y wprowadziæ roliny o systemie korzeniowym
umacniaj¹cym nawierzchniê skarp i gatunkowo zgodnych z potencjalnym siedliskiem.
Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obrêbie strefy nie
mog¹ wp³ywaæ na poziom wód gruntowych.
Kompozycja zieleni powinna byæ podporz¹dkowana
ekspozycji Zespo³u Zamkowego od strony pó³nocnej
oraz umo¿liwiaæ wykszta³cenie atrakcyjnych ci¹gów
pieszych. Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny
byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
ZAGRO¯ENIA
Teren zalewowy.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
Projektowany parking winien byæ usytuowany na tarasach podkrelaj¹cych rzebê terenu. W pó³nocnej
czêci parkingu nale¿y zorganizowaæ punkt widokowy w formie tarasu o rzêdnej 10,5 m n.p.m. Pod p³yt¹
tarasu mog¹ byæ zlokalizowane us³ugi gastronomii
integralnie zwi¹zane z obs³ug¹ parkingu. Obiekty do
likwidacji: istniej¹ce ogrody dzia³kowe.
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KARTA TERENU
Nr STREFY 51
FUNKCJA
Funkcja wydzielona chroniona  obiekt sakralny.
WARUNKI ZABUDOWY
Wg stanu istniej¹cego.
DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od ul. Starociñskiej nr 066  81.
Parkingi: poza stref¹  na wydzielonym placu pieszo 
jezdnym po wschodniej stronie kocio³a.
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z indywidualnych, niskoemisyjnych ¿róde³ ciep³a.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  wywóz na miejskie
sk³adowisko.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Teren stanowi fragment obszaru dawnego Starego Miasta w obrêbie murów miejskich. po³o¿onego w strefie cis³ej ochrony konserwatorskiej A2, wpisanego decyzj¹ nr 83/N z dn.
17.07.1959 do rejestru zabytków województwa
gdañskiego. Teren stanowi fragment obszaru
objêtego stref¹ W2 ochrony archeologicznej:
wszelkie prace ziemne zwi¹zane z wykopami szerokoprzestrzennymi wymagaj¹ przeprowadzenia
wyprzedzaj¹cych, ratowniczych badañ archeologicznych. Pozosta³e prace ziemne wymagaj¹
nadzoru archeologicznego. Obiekty zabytkowe
odkryte podczas badañ archeologicznych, stanowi¹ce znacz¹ce wartoci dla dziedzictwa kulturowego nale¿y chroniæ i wyeksponowaæ.
2. Obiekty architektoniczne wpisane do rejestru zabytków:
 koció³ p.w. wiêtego Jana Chrzciciela dec.
nr 63/13 z dn. 30.05.1957 r.
Zakres ochrony  pe³na ochrona.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
Teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
panoramy miasta od strony rzeki Nogat.
Elementy ma³ej architektury nale¿y projektowaæ w
nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
W obrêbie strefy nale¿y stosowaæ historyczne formy
i gatunki zieleni.
Kompozycja zieleni winna byæ podporz¹dkowana ekspozycji bry³y kocio³a.
ZAGRO¯ENIA
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.
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10. STAWKA PROCENTOWA
0%
11. INNE ZAPISY
Dla obszaru w granicach historycznych murów Starego Miasta dzia³ania inwestycyjne winny byæ poprzedzone zorganizowaniem konkursu urbanistyczno-architektonicznego. Rozstrzygniêcia konkursowe winny dotyczyæ w szczególnoci; projektowanej zabudowy tworz¹cej pierwszy plan panoramy miasta od strony rzeki Nogat i jej rzestrzenno-kompozycyjnych
zwi¹zków z zabudow¹ s¹siedni¹; przekszta³ceñ architektoniczno-funkcjonalnych istniej¹cej zabudowy
wyznaczaj¹cej przestrzeñ promenady Starego Miasta;
materia³ów i kolorytu, nawierzchni dróg, placów, elementów ma³ej architektury oraz form zieleni. Nie dopuszcza siê instalowania reklam.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 004
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 1,65
KARTA TERENU
Nr STREFY 62
2. FUNKCJA
Zieleñ o ograniczonej dostêpnoci:
 zieleñ niedostêpna  zieleñ ochronna porastaj¹ca
strome skarpy i zbocza,
 zieleñ dostêpna  pozosta³e tereny zieleni wzd³u¿ ci¹gów spacerowych.
Nie dopuszcza siê lokalizacji obiektów kubaturowych.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Nie ustala siê.
4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: wy³¹cznie dla s³u¿b komunalnych
od ul. Starociñskiej nr 066  81 oraz wzd³u¿ ci¹gu pieszego nad Nogatem.
Parkingi: nie dopuszcza siê.
5. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej.
cieki  sanitarne  do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe  odprowadzenie powierzchniowe w
sposób nie powoduj¹cy erozji skarp.
Gospodarka odpadami sta³ymi  wywóz na miejskie
sk³adowisko.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Teren stanowi fragment obszaru dawnego Starego Miasta w obrêbie murów miejskich. po³o¿onego w strefie cis³ej ochrony konserwatorskiej A2, wpisanego decyzj¹ nr 83/N z dn.
17.07.1959 do rejestru zabytków województwa
gdañskiego. Teren stanowi fragment obszaru
objêtego stref¹ W2 ochrony archeologicznej:
wszelkie prace ziemne zwi¹zane z wykopami szerokoprzestrzennymi wymagaj¹ przeprowadzenia
wyprzedzaj¹cych, ratowniczych badañ archeologicznych. Pozosta³e prace ziemne wymagaj¹
nadzoru archeologicznego. Obiekty zabytkowe
odkryte podczas badañ archeologicznych, sta-
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
nowi¹ce znacz¹ce wartoci dla dziedzictwa kulturowego nale¿y chroniæ i wyeksponowaæ.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
Elementy ma³ej architektury nale¿y projektowaæ
w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Kompozycja zieleni powinna byæ podporz¹dkowana
ekspozycji panoramy miasta od strony rzeki Nogat
oraz umo¿liwiæ wykszta³cenie atrakcyjnego ci¹gu pieszego wzd³u¿ jej brzegu. Nale¿y wprowadziæ zieleñ
ochronn¹ na stromych zboczach i skarpach. Nale¿y
przeciwdzia³aæ swobodnemu sp³ywowi wód deszczowych przez ich powierzchniowe skanalizowanie.
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
ZAGRO¯ENIA
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
Nie ustala siê.

MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 005
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 0,60
KARTA TERENU
Nr STREFY 33
2. FUNKCJA
Strefa us³ugowa  funkcje preferowane: obs³uga turystyki, kultura, gastronomia-minimum 50% powierzchni projektowanych obiektów.
Dopuszcza siê istniej¹c¹ funkcjê mieszkalnictwa zbiorowego w budynku Stare Miasto nr 22.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Dla dzia³ek nr 140/2 i 140/23  wg stanu istniej¹cego.
Dla pozosta³ego terenu:
Intensywnoæ zabudowy
 wskanik intensywnoci zabudowy ³¹cznie z istniej¹cym budynkiem  maksymalny 1,60.
Zasady podzia³u terenu
 dopuszcza siê podzia³y wtórne z zachowaniem podzia³ów historycznych,
Udzia³ powierzchni zabudowanej
 maksymalny 50% ³¹cznie z istniej¹cym budynkiem.
Dopuszczalna wysokoæ
 dla zabudowy projektowanej i modernizowanej 
maksymalna 14,0 m,
 przy rekonstrukcji  wg badañ historycznych.
Linie zabudowy
 linie projektowanej zabudowy:  cile okrelone,
nieprzekraczalne.
4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od ul. Starociñskiej nr 066  81 oraz
od pieszo  jezdnej czêci ul. Pilsudskiego nr 069  81.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Parkingi: dla zatrudnionych 10 stanowisk/100 zatrudnionych, dla us³ug 10 stanowisk/1000 m2 powierzchni
u¿ytkowej.
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej. Modernizacja istniej¹cej stacji transformatorowej.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z miejskiej sieci ciep³owniczej.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Teren stanowi fragment obszaru dawnego Starego Miasta w obrêbie murów miejskich. po³o¿onego w strefie cis³ej ochrony konserwatorskiej A2, wpisanego decyzj¹ nr 83/N z dn.
17.07.1959 do rejestru zabytków województwa
gdañskiego. Teren stanowi fragment obszaru
objêtego stref¹ W2 ochrony archeologicznej:
wszelkie prace ziemne zwi¹zane z wykopami szerokoprzestrzennymi wymagaj¹ przeprowadzenia
wyprzedzaj¹cych, ratowniczych badañ archeologicznych. Pozosta³e prace ziemne wymagaj¹
nadzoru archeologicznego. Obiekty zabytkowe
odkryte podczas badañ archeologicznych, stanowi¹ce znacz¹ce wartoci dla dziedzictwa kulturowego nale¿y chroniæ i wyeksponowaæ.
2. Obiekty architektoniczne wpisane do rejestru zabytków:
 Szko³a £aciñska dec. nr 153/90 z dnia 1 lutego
1990 r.
Zakres ochrony: pe³na ochrona.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
Teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
panoramy miasta od strony rzeki Nogat.
Zmiana wyrazu architektonicznego obiektów
wzd³u¿ g³ównego ci¹gu pieszego Starego Miasta 
w zakresie bry³y.
Elementy malej architektury nale¿y projektowaæ w
nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê.
ZAGRO¯ENIA
W zwi¹zku z przewidywanym odtworzeniem historycznej linii zabudowy Starego Miasta od strony rzeki Nogat ustala siê koniecznoæ wykonania niezbêdnych,
specjalistycznych opracowañ, które okrel¹ sposoby
przeciwdzia³ania Przy realizacji zabudowy ewentualne
kolizje z istniej¹cym podziemnym uzbrojeniem terenu
nale¿y eliminowaæ poprzez stosowanie przepustów w
formie podcieni, przejæ bramowych lub przez prze³o¿enie sieci.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Zorganizowana dzia³alnoæ inwestycyjna do etapu
opracowania koncepcji programowo-przestrzennej dla
terenu strefy.
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10. STAWKA PROCENTOWA
0%
11. INNE ZAPISY
Dla obszaru w granicach historycznych murów Starego Miasta dzia³ania inwestycyjne winny byæ poprzedzone zorganizowaniem konkursu urbanistyczno-architektonicznego. Rozstrzygniêcia konkursowe winny dotyczyæ w szczególnoci:
projektowanej zabudowy tworz¹cej pierwszy plan panoramy miasta od strony rzeki Nogat i jej przestrzenno-kompozycyjnych zwi¹zków z zabudow¹ s¹siedni¹;
przekszta³ceñ architektoniczno-funkcjonalnych istniej¹cej zabudowy wyznaczaj¹cej przestrzeñ promenady Starego Miasta; materia³ów i kolorytu, nawierzchni
dróg, placów, elementów ma³ej architektury oraz form
zieleni. Przez teren strefy przebiega ogólnodostêpny
ci¹g pieszy, który wymaga odpowiedniej oprawy architektoniczno-krajobrazowej.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 006
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 1,35
KARTA TERENU
Nr STREFY 31
2. FUNKCJA
Strefa mieszana: us³ugowo  mieszkaniowa:
 budynki mieszkalne: Stare Miasto nr 16 i 17  dopuszcza siê rozbudowê z jednoczesnym przeksztalceniem mieszkañ na parterze na funkcje us³ugowe;
funkcje us³ugowe wymagaj¹ komunikacji niezale¿nej od funkcji mieszkaniowej;
 budynki us³ugowe,
 budynki us³ugowo  mieszkalne z us³ugami minimum na parterze.
Nie dopuszcza siê us³ug uci¹¿liwych dla funkcji
mieszkaniowej.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Intensywnoæ zabudowy
 okrelaj¹ poni¿sze ustalenia dotycz¹ce dopuszczalnej wysokoci zabudowy oraz powierzchni zabudowanej wyznaczonej liniami zabudowy.
Zasady podzia³u terenu
 dopuszcza siê podzia³y wtórne wg historycznych podzia³ów w³asnociowych,
 dla projektowanej zabudowy, w granicach terenu wyznaczonego liniami zabudowy historyczne podzia³y
w³asnociowe wyznaczaj¹ szerokoci frontów budynków lub szerokoci ich pionowych ryzalitów.
Udzia³ powierzchni zabudowanej
 okrelaj¹ linie zabudowy istniej¹cej do zachowania
i cile okrelone linie rozbudowy oraz nieprzekraczalne linie projektowanej zabudowy.
Dopuszczalna wysokoæ
 dla zabudowy istniej¹cej  wg stanu istniej¹cego; w
przypadku przekszta³ceñ elewacji dopuszcza siê
zmianê wysokoci do 2,0 m,
 dla zabudowy projektowanej wzd³u¿ skarpy nad Nogatem  maksymalna 12,0 m,
 dla zabudowy wzd³u¿ Al. Rod³a  maksymalna 10,0 m,
 w przypadku rekonstrukcji  wg badañ historycznych.
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Linie zabudowy
 linie istniej¹cej zabudowy  do zachowania z wyj¹tkiem pierzei wzd³u¿ g³ównego ci¹gu pieszego,
 linie projektowanej zabudowy  nieprzekraczalne,
 linie projektowanej rozbudowy  cile okrelone.
4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od pieszo  jezdnej czêci ul. Pi³sudskiego nr 069  81.
Parkingi: dla mieszkañców 0,8  1,0 stanowiska/1
mieszkanie, dla zatrudnionych 10 stanowisk/100 zatrudnionych oraz dla us³ug 10 stanowisk/1000 m2 powierzchni u¿ytkowej.
W przypadku przykrycia parkingu naziemnego p³yt¹
stropow¹ nale¿y przewidzieæ obs³ugê komunikacyjn¹
ko³ow¹ i ruch dostawczy na poziomie terenu, natomiast
ruch pieszy z dostêpnoci¹ do us³ug z poziomu p³yty.
Konstrukcja p³yty musi uwzglêdniaæ zorganizowanie
zieleñca na jej powierzchni.
5. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z miejskiej sieci ciep³owniczej
lub indywidualnych, niskoemisyjnych ¿róde³ ciep³a.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci ulicznych kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Teren stanowi fragment obszaru dawnego Starego Miasta w obrêbie murów miejskich. po³o¿onego w strefie cis³ej ochrony konserwatorskiej A2, wpisanego decyzj¹ nr 83/N z dn.
17.07.1959 do rejestru zabytków województwa
gdañskiego. Teren stanowi fragment obszaru
objêtego stref¹ W2 ochrony archeologicznej:
wszelkie prace ziemne zwi¹zane z wykopami szerokoprzestrzennymi wymagaj¹ przeprowadzenia
wyprzedzaj¹cych, ratowniczych badañ archeologicznych. Pozosta³e prace ziemne wymagaj¹
nadzoru archeologicznego. Obiekty zabytkowe
odkryte podczas badañ archeologicznych, stanowi¹ce znacz¹ce wartoci dla dziedzictwa kulturowego nale¿y chroniæ i wyeksponowaæ.
2. Obiekty architektoniczne wpisane do rejestru zabytków:
 fragment murów Starego Miasta dec. nr 227/
N z dn. 06.09.1962 r.
 Brama Mariacka dec. nr 20 z dn. 29.07.1949 r.
Zakres ochrony: pe³na ochrona.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
Teren po³o¿ony jest w strefie ochrony ekspozycji
panoramy miasta od strony rzeki Nogat.
Odtworzenie fragmentu murów Starego Miasta 
na podstawie badañ historycznych.
Kszta³towanie panoramy miasta od strony Nogatu
 wprowadzenie zabudowy w linii muru lub z jej
pominiêciem na podstawie badañ historycznych
i specjalistycznych badañ geotechnicznych. Rytm
projektowanej zabudowy w nawi¹zaniu do historycznych podzia³ów w³asnociowych.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Zmiana wyrazu architektonicznego istniej¹cych obiektów wzd³u¿ g³ównego ci¹gu pieszego Starego Miasta w zakresie bry³y.
Elementy ma³ej architektury nale¿y projektowaæ w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
W granicach strefy nale¿y urz¹dziæ zieleniec, plac zabaw dla dzieci i tereny rekreacyjne dla osób doros³ych.
Tereny gospodarcze nale¿y wyposa¿yæ w urz¹dzenia
do gromadzenia segregowanych odpadów oraz zorganizowaæ wybieg dla psów (w/w tereny nale¿y izolowaæ zieleni¹). Wyklucza siê powierzchniowe odprowadzanie wód deszczowych na przyleg³e zbocza.
W budynkach od strony Al. Rodla nale¿y przewidzieæ
wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych.
ZAGRO¯ENIA
W zwi¹zku z przewidywanym odtworzeniem historycznej linii zabudowy Starego Miasta od strony rzeki Nogat ustala siê koniecznoæ wykonania niezbêdnych, specjalistycznych opracowañ, które okrel¹
sposoby przeciwdzia³ania naruszeniu konstrukcji historycznego muru i stabilnoci skarpy.
Przy realizacji zabudowy ewentualne kolizje z istniej¹cym podziemnym uzbrojeniem terenu nale¿y eliminowaæ poprzez stosowanie przepustów w formie
podcieni, przejæ bramowych lub przez prze³o¿enie
sieci.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Zorganizowana dzia³alnoæ inwestycyjna:
 dla zabudowy projektowanej wzd³u¿ muru w zakresie badañ geotechnicznych (stabilnoci skarpy
i historycznego muru) oraz projektu budowlanego
 do etapu pozwolenia na budowê,
 dla zabudowy istniej¹cej  do etapu realizacji rozbudowy ca³ego budynku w³¹cznie.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
Dla obszaru w granicach historycznych murów Starego Miasta dzia³ania inwestycyjne winny byæ poprzedzone zorganizowaniem konkursu urbanistyczno-architektonicznego. Rozstrzygniêcia konkursowe winny dotyczyæ w szczególnoci; projektowanej zabudowy tworz¹cej pierwszy plan panoramy miasta od strony rzeki Nogat i jej rzestrzenno-kompozycyjnych
zwi¹zków z zabudow¹ s¹siedni¹; przekszta³ceñ architektoniczno-funkcjonalnych istniej¹cej zabudowy
wyznaczaj¹cej przestrzeñ promenady Starego Miasta;
uzupe³nnnienia zabudowy na styku z Ratuszem; materia³ów i kolorytu, nawierzchni dróg, placów, elementów ma³ej architektury oraz form zieleni.
Konstrukcje projektowanych podziemnych kondygnacji obiektów u¿ytecznoci publicznej oraz podziemnych kondygnacji gara¿oparkingów musz¹ spe³niaæ
warunki budowli typu OC.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 007
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 1,87
KARTA TERENU
Nr STREFY 32
2. FUNKCJA
Strefa mieszana: us³ugowo  mieszkaniowa:
 budynki mieszkalne: Stare Miasto nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
 budynek mieszkalny Stare Miasto nr 18  dopuszcza siê rozbudowê z jednoczesnym przeksztalceniem
mieszkañ na parterze na funkcje us³ugowe; funkcje
us³ugowe wymagaj¹ komunikacji niezale¿nej od
funkcji mieszkaniowej;
 obiekt us³ugowy  projektowany wzd³u¿ ul Pi³sudskiego.
Nie dopuszcza siê us³ug uci¹¿liwych dla funkcji
mieszkaniowej.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Intensywnoæ zabudowy
 okrelaj¹ poni¿sze ustalenia dotycz¹ce dopuszczalnej wysokoci zabudowy oraz powierzchni zabudowanej wyznaczonej liniami zabudowy.
Zasady podzia³u terenu
 dopuszcza siê podzia³y wtórne dla projektowanego
obiektu us³ugowego  w obrysie zabudowy z ogólnodostêpnym przejciem bramowym.
Udzia³ powierzchni zabudowanej
 okrelaj¹ linie zabudowy projektowanej i istniej¹cej
z mo¿liwoci¹ powiêkszenia powierzchni budynku
Stare Miasto nr 18 od strony zachodniej zgodnie ze
cile okrelon¹ lini¹ zabudowy, ponadto w przypadku rewitalizacji
Dopuszcza siê powiêkszenie powierzchni zabudowanej budynków do 3,0 m poza ich istniej¹cy obrys.
Dopuszczalna wysokoæ
 dla zabudowy istniej¹cej  wg stanu istniej¹cego; w
przypadku przekszta³ceñ elewacji dopuszcza siê
zmianê do wysokoci wynikaj¹cej z ewentualnego
wprowadzenia stromego dachu,
 dla zabudowy projektowanej  maksymalna 12,0 m.
Linie zabudowy
 linie istniej¹cej zabudowy  do zachowania; w przypadku rewitalizacji zespo³u zabudowy dopuszcza siê
ewentualne przesuniêcie linii zabudowy istniej¹cych
budynków maksymalnie do 3,0 m poza ich istniej¹cy obrys,
 linie projektowanej zabudowy  cile okrelone
zwi¹zane z rozbudow¹ istniej¹cego budynku,
 nieprzekraczalne.
4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od ul. Pi³sudskiego nr 069  81
oraz ul Starociñskiej nr 066  81.
Parkingi: dla mieszkañców 0,8  1,0 stanowiska/1
mieszkanie, dla zatrudnionych 10 stanowisk/100 zatrudnionych oraz dla us³ug10 stanowisk/1000,0 m2 powierzchni u¿ytkowej.
Miejsca postojowe w zatokach wzd³u¿ wewnêtrznych
dojazdów wg projektu zagospodarowania strefy.
5. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej.Projektowana stacja transformatorowa T5.

6.

7.

8.

9.
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Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z miejskiej sieci ciep³owniczej.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Teren stanowi fragment obszaru dawnego Starego Miasta w obrêbie murów miejskich. po³o¿onego w strefie cis³ej ochrony konserwatorskiej A2, wpisanego decyzj¹ nr 83/N z dn.
17.07.1959 do rejestru zabytków województwa
gdañskiego. Teren stanowi fragment obszaru
objêtego stref¹ W2 ochrony archeologicznej:
wszelkie prace ziemne zwi¹zane z wykopami szerokoprzestrzennymi wymagaj¹ przeprowadzenia
wyprzedzaj¹cych, ratowniczych badañ archeologicznych. Pozosta³e prace ziemne wymagaj¹
nadzoru archeologicznego. Obiekty zabytkowe
odkryte podczas badañ archeologicznych, stanowi¹ce znacz¹ce wartoci dla dziedzictwa kulturowego nale¿y chroniæ i wyeksponowaæ.
2. Obiekty architektoniczne wpisane do rejestru zabytków:
 fragment murów Starego Miasta dec. nr 227/
N z dn. 06.09.1962 r.
 Brama Garncarska dec. nr 209/N z dnia 29
marca 1962 r.
Zakres ochrony: pe³na ochrona.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
Odtworzenie fragmentu murów Starego Miasta 
na podstawie badañ historycznych.
Rewaloryzacja istniej¹cych odcinków murów Starego Miasta.
Zmiana wyrazu architektonicznego obiektów
wzd³u¿ g³ównego ci¹gu pieszego Starego Miasta 
w zakresie bry³y.
Elementy ma³ej architektury nale¿y projektowaæ w
nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
W ramach terenów zielonych nale¿y zorganizowaæ plac
zabaw dla dzieci i tereny rekreacyjne dla osób doros³ych.
Tereny gospodarcze nale¿y wyposa¿yæ w urz¹dzenia
do gromadzenia segregowanych odpadów oraz zorganizowaæ wybieg dla psów (w/w tereny nale¿y izolowaæ zieleni¹).
W celu poprawienia bilansu tlenowego miasta nale¿y
zwiêkszyæ masê zielon¹ przez dosadzenia drzew i krzewów.
ZAGRO¯ENIA
Przy realizacji zabudowy ewentualne kolizje z istniej¹cym podziemnym uzbrojeniem terenu nale¿y eliminowaæ poprzez stosowanie przepustów w formie podcieni, przejæ bramowych lub przez prze³o¿enie sieci.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
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Zorganizowana dzia³alnoæ inwestycyjna: plan rewitalizacji dla terenu ca³ej strefy; przekszta³cenia architektoniczno-funkcjonalne poszczególnych budynków
wzd³u¿ promenady Starego Miasta do etapu realizacji.
10. STAWKA PROCENTOWA
0%.
11. INNE ZAPISY
Dla obszaru w granicach historycznych murów Starego Miasta dzia³ania inwestycyjne winny byæ poprzedzone zorganizowaniem konkursu urbanistyczno-architektonicznego. Rozstrzygniêcia konkursowe winny dotyczyæ w szczególnoci; projektowanej zabudowy tworz¹cej pierwszy plan panoramy miasta od strony rzeki Nogat i jej przestrzenno-kompozycyjnych
zwi¹zków z zabudow¹ s¹siedni¹; przekszta³ceñ architektoniczno-funkcjonalnych istniej¹cej zabudowy
wyznaczaj¹cej przestrzeñ promenady Starego Miasta;
uzupe³nnnienia zabudowy na styku z Ratuszem; materia³ów i kolorytu, nawierzchni dróg, placów, elementów ma³ej architektury oraz form zieleni.

6.

MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 008
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 0,24
KARTA TERENU
Nr STREFY 33
2. FUNKCJA
Strefa us³ugowa.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Intensywnoæ zabudowy
 okrelaj¹ poni¿sze ustalenia dotycz¹ce dopuszczalnej wysokoci zabudowy oraz powierzchni zabudowanej wyznaczonej liniami zabudowy.
Zasady podzia³u terenu
 dopuszcza siê podzia³y wtórne w obrysie zabudowy.
Udzia³ powierzchni zabudowanej
 okrelaj¹ linie zabudowy oraz przepisy prawa budowlanego.
Dopuszczalna wysokoæ
 dla zabudowy istniej¹cej objêtej ochron¹  wg stanu istniej¹cego,
 dla zabudowy projektowanej  maksymalna 10,0 m,
Linie zabudowy
 linie istniej¹cej zabudowy  do zachowania w obrysie budynku objêtego ochron¹,
 linie projektowanej zabudowy  cile okrelone,
nieprzekraczalne.
4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od ul. Pi³sudskiego nr 069  81.
Parkingi  poza stref¹: dla zatrudnionych 10 stanowisk/
100 zatrudnionych oraz dla us³ug 10 stanowisk/1000
m2 powierzchni u¿ytkowej.
5. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z miejskiej sieci ciep³owniczej.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.

7.

8.

9.

10.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Teren stanowi fragment obszaru dawnego Starego Miasta w obrêbie murów miejskich. po³o¿onego w strefie cis³ej ochrony konserwatorskiej A2, wpisanego decyzj¹ nr 83/N z dn.
17.07.1959 do rejestru zabytków województwa
gdañskiego. Teren stanowi fragment obszaru
objêtego stref¹ W2 ochrony archeologicznej:
wszelkie prace ziemne zwi¹zane z wykopami
szerokoprzestrzennymi wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych, ratowniczych badañ
archeologicznych. Pozosta³e prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego. Obiekty
zabytkowe odkryte podczas badañ archeologicznych, stanowi¹ce znacz¹ce wartoci dla
dziedzictwa kulturowego nale¿y chroniæ i wyeksponowaæ.
2. Obiekty architektoniczne wpisane do rejestru
zabytków:
 fragment murów Starego Miasta dec. nr 227/
N z dn. 06.09.1962 r.
 Ratusz  Stare Miasto nr 13 dec. nr 226/N z
dn. 06.09.1962 r.
Zakres ochrony: pe³na ochrona.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
Rewaloryzacja istniej¹cych odcinków murów Starego Miasta.
Zasady kszta³towania zabudowy projektowanej,
tworz¹cej fragment pierzei ul Pi³sudskiego winny
umo¿liwiæ ekspozycjê bry³y Ratusza i zlikwidowaæ
przestrzenny dysonans jaki powoduje istniej¹cy,
zespolony z bry³¹ Ratusza budynek.
Materia³y budowlane winny harmonizowaæ kolorytem z zastosowanymi w zabudowie objêtej
ochron¹ konserwatorsk¹.
Maksymalna szerokoæ frontów nowoprojektowanych budynków  20,0 m, minimalna  10,0 m.
Elementy ma³ej architektury nale¿y projektowaæ
w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Na terenach wolnych od zabudowy nale¿y wprowadziæ historyczne formy zieleni.
ZAGRO¯ENIA
Wszelkie prace budowlane w bezporednim s¹siedztwie zabytkowego Ratusza wymagaj¹ specjalistycznych ekspertyz i nadzoru konserwatorskiego.
Przy realizacji zabudowy ewentualne kolizje z istniej¹cym podziemnym uzbrojeniem terenu nale¿y eliminowaæ poprzez stosowanie przepustów w formie
podcieni, przejæ bramowych lub poprzez prze³o¿enie sieci.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Zorganizowana dzia³alnoæ inwestycyjna  do etapu
realizacji.
STAWKA PROCENTOWA
0%.
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11. INNE ZAPISY
Dla obszaru w granicach historycznych murów Starego Miasta dzia³ania inwestycyjne winny byæ poprzedzone zorganizowaniem konkursu urbanistyczno-architektonicznego. Rozstrzygniêcia konkursowe winny dotyczyæ w szczególnoci; projektowanej zabudowy tworz¹cej pierwszy plan panoramy miasta od strony rzeki Nogat i jej przestrzenno-kompozycyjnych
zwi¹zków z zabudow¹ s¹siedni¹; przekszta³ceñ architektoniczno-funkcjonalnych istniej¹cej zabudowy
wyznaczaj¹cej przestrzeñ promenady Starego Miasta;
uzupe³nienia zabudowy na styku z Ratuszem; materia³ów i kolorytu, nawierzchni dróg, placów,elementów ma³ej architektury oraz form zieleni.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 009
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 1,58
KARTA TERENU
Nr STREFY 32
2. FUNKCJA
Strefa mieszana: us³ugowo  mieszkaniowa:
 budynki mieszkalne,
 budynki mieszkalne Stare Miasto nr 14 i 15  dopuszcza siê rozbudowy z jednoczesnym przekszta³ceniem mieszkañ na parterze na funkcje uslugowe;
funkcje us³ugowe wymagaj¹ komunikacji niezale¿nej od funkcji mieszkaniowej.
Nie dopuszcza siê us³ug uci¹¿liwych dla funkcji mieszkaniowej.
3. WARUNKI URBANISTYCZNE
Intensywnoæ zabudowy
 okrelaj¹ poni¿sze ustalenia dotycz¹ce dopuszczalnej wysokoci zabudowy oraz powierzchni zabudowanej wyznaczonej liniami zabudowy.
Zasady podzia³u terenu
 regulacja podzia³ów w³asnociowych w oparciu o
plan rewitalizacji strefy.
Udzia³ powierzchni zabudowanej
 wg stanu istniej¹cego  z mo¿liwoci¹ powiêkszenia powierzchni budynków nr 14 i 15 od strony zachodniej zgodnie ze cile okrelon¹ linia zabudowy, ponadto w przypadku rewitalizacji dopuszcza siê
powiêkszenie powierzchni zabudowanej budynku do
3,0 m poza ich istniej¹cy obrys.
Dopuszczalna wysokoæ
 dla zabudowy istniej¹cej  wg stanu istniej¹cego, w
przypadku przekszta³ceñ elewacji dopuszcza siê
zmianê wysokoci do 2,0 m.
Linie zabudowy
 linie istniej¹cej zabudowy  do zachowania; w przypadku rewitalizacji zespo³u zabudowy dopuszcza siê
ewentualne przesuniêcie linii zabudowy istniej¹cych
budynków do 3,0 m poza ich obrys,
 linie projektowanej zabudowy  cile okrelone
zwi¹zane z rozbudow¹ istniej¹cych budynków nr 14
i 15 od strony zachodniej.
4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od ul. Witosa nr 070  81.
Parkingi: dla mieszkañców 0,8  1,0 stanowiska/1
mieszkanie, dla zatrudnionych 10 stanowisk/100 zatrud-
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nionych oraz dla us³ug10 stanowisk/1000,0 m2 powierzchni u¿ytkowej.
Miejsca postojowe w zatokach wzd³u¿ wewnêtrznych
dojazdów wg projektu zagospodarowania strefy.
5. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej.Modernizacja istniej¹cej stacji transformatorowej.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z miejskiej sieci ciep³owniczej.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Teren stanowi fragment obszaru dawnego Starego Miasta w obrêbie murów miejskich. po³o¿onego w strefie cis³ej ochrony konserwatorskiej A2, wpisanego decyzj¹ nr 83/N z dn.
17.07.1959 do rejestru zabytków województwa
gdañskiego. Teren stanowi fragment obszaru
objêtego stref¹ W2 ochrony archeologicznej:
wszelkie prace ziemne zwi¹zane z wykopami szerokoprzestrzennymi wymagaj¹ przeprowadzenia
wyprzedzaj¹cych, ratowniczych badañ archeologicznych. Pozosta³e prace ziemne wymagaj¹
nadzoru archeologicznego. Obiekty zabytkowe
odkryte podczas badañ archeologicznych, stanowi¹ce znacz¹ce wartoci dla dziedzictwa kulturowego nale¿y chroniæ i wyeksponowaæ.
2. Obiekty architektoniczne wpisane do rejestru zabytków:
 fragment murów Starego Miasta dec. nr 227/
N z dn. 06.09.1962 r.
Zakres ochrony: pe³na ochrona.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
Odtworzenie fragmentu murów Starego Miasta 
na podstawie badañ historycznych.
Rewaloryzacja istniej¹cych odcinków murów Starego Miasta.
Zmiana wyrazu architektonicznego obiektów
wzd³u¿ g³ównego ci¹gu pieszego Starego Miasta 
w zakresie bry³y.
Elementy ma³ej architektury nale¿y projektowaæ w
nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
W ramach terenów zielonych nale¿y zorganizowaæ plac
zabaw dla dzieci i tereny rekreacyjne dla osób doros³ych.
Tereny gospodarcze nale¿y wyposa¿yæ w
urz¹dzenia do gromadzenia segregowanych odpadów
oraz zorganizowaæ wybieg dla psów (w/w tereny nale¿y izolowaæ zieleni¹).
W celu poprawienia bilansu tlenowego miasta nale¿y
zwiêkszyæ masê zielon¹ przez dosadzenia drzew i krzewów.
Czêæ po³udniow¹ strefy nale¿y zagospodarowaæ w
sposób eksponuj¹cy historyczne mury Starego Miasta.
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
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Od strony Alei Rod³a nale¿y wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹, o wysokim stopniu odpornoci na py³owe i gazowe zanieczyszczenia komunikacyjne.
ZAGRO¯ENIA
Nie ustala siê.
STREFYZORGANIZOWANEJDZIA£ALNOCIINWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Zorganizowana dzia³alnoæ inwestycyjna  plan rewitalizacji zabudowy w granicach terenu strefy; przekszta³cenia architektoniczno-funkcjonalne poszczególnych budynków wzd³u¿ promenady Starego Miasta
do etapu realizacji.
STAWKA PROCENTOWA
0%.
INNE ZAPISY
Dla obszaru w granicach historycznych murów Starego Miasta dzia³ania inwestycyjne winny byæ poprzedzone zorganizowaniem konkursu urbanistyczno-architektonicznego. Rozstrzygniêcia konkursowe winny dotyczyæ w szczególnoci; projektowanej zabudowy tworz¹cej pierwszy plan panoramy miasta od strony rzeki Nogat i jej przestrzenno-kompozycyjnych
zwi¹zków z zabudow¹ s¹siedni¹; przekszta³ceñ architektoniczno-funkcjonalnych istniej¹cej zabudowy
wyznaczaj¹cej przestrzeñ promenady Starego Miasta;
uzupe³nienia zabudowy na styku z Ratuszem; materia³ów i kolorytu, nawierzchni dróg, placów, elementów ma³ej architektury oraz form zieleni. Rewitalizacja zespo³u powinna uwzglêdniaæ m.in. zmianê wizerunku architektonicznego zabudowy, organizacjê zieleni osiedlowej, tereny wypoczynku, miejsca parkingowe.

6.

MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 010
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 0,32
KARTA TERENU
Nr STREFY 51
2. FUNKCJA
Funkcja wydzielona chroniona  us³ugi edukacji.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Intensywnoæ zabudowy
 wskanik intensywnoci zabudowy dla czêci dzia³ki nr 140/4 na pó³noc od linii historycznego muru
 maksymalny 1,10.
Zasady podzia³u terenu
 wyklucza siê podzia³y wtórne.
Udzia³ powierzchni zabudowanej
 dla czêci dzia³ki nr 140/4 na pó³noc od linii historycznego muru  maksymalny 45%,
 teren po³o¿ony na po³udnie od linii historycznego
muru  bez prawa zabudowy.
Dopuszczalna wysokoæ
 maksymalna 10,0 m.
Linie zabudowy
 linie projektowanej zabudowy  nieprzekraczalne.
4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od ul. Witosa 070  81.
Parkingi: poza strefà- zapewnienie 3 miejsc postojowych/1000 m² powierzchni u¿ytkowej us³ug.
5. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ

7.

8.

9.

10.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z miejskiej sieci ciep³owniczej.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci
kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Teren stanowi fragment obszaru dawnego Starego Miasta w obrêbie murów miejskich. po³o¿onego w strefie cis³ej ochrony konserwatorskiej A2, wpisanego decyzj¹ nr 83/N z dn.
17.07.1959 do rejestru zabytków województwa
gdañskiego. Teren stanowi fragment obszaru
objêtego stref¹ W2 ochrony archeologicznej:
wszelkie prace ziemne zwi¹zane z wykopami
szerokoprzestrzennymi wymagaj¹ przeprowadzenia wyprzedzaj¹cych, ratowniczych badañ
archeologicznych. Pozosta³e prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego. Obiekty
zabytkowe odkryte podczas badañ archeologicznych, stanowi¹ce znacz¹ce wartoci dla
dziedzictwa kulturowego nale¿y chroniæ i wyeksponowaæ.
2. Obiekty architektoniczne wpisane do rejestru
zabytków:
 fragment murów Starego Miasta dec. nr 227/
N z dn. 06.09.1962 r.
Zakres ochrony: pe³na ochrona.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
Odtworzenie fragmentu murów Starego Miasta 
na podstawie badañ historycznych, z zastosowaniem przewitów i przejæ umo¿liwiaj¹cych komunikacjê w obrêbie ca³ej dzia³ki.
Przekszta³cenia architektoniczne  istniej¹cy budynek przy ul Witosa nr 10.
Elementy ma³ej architektury nale¿y projektowaæ
w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Tereny le¿¹ce w pobli¿u historycznych murów Starego Miasta nale¿y zagospodarowaæ historycznymi formami zieleni w sposób eksponuj¹cy te mury.
Od strony Al. Rod³a nale¿y wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹.
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
ZAGRO¯ENIA
Przy realizacji zabudowy ewentualne kolizje z istniej¹cym podziemnym uzbrojeniem terenu nale¿y eliminowaæ poprzez stosowanie przepustów w formie podcieni, przejæ bramowych lub przez prze³o¿enie sieci.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
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11. INNE ZAPISY
Dla obszaru w granicach historycznych murów Starego Miasta dzia³ania inwestycyjne winny byæ poprzedzone zorganizowaniem konkursu urbanistyczno-architektonicznego. Rozstrzygniêcia konkursowe winny dotyczyæ w szczególnoci; projektowanej zabudowy tworz¹cej pierwszy plan panoramy miasta od strony rzeki Nogat i jej przestrzenno-kompozycyjnych
zwi¹zków z zabudow¹ s¹siedni¹; przekszta³ceñ architektoniczno-funkcjonalnych istniej¹cej zabudowy
wyznaczaj¹cej przestrzeñ promenady Starego Miasta;
materia³ów i kolorytu nawierzchni dróg, placów, elementów ma³ej architektury oraz form zieleni.

6.

MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 011
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 1,96
KARTA TERENU
Nr STREFY 33
2. FUNKCJA
Strefa us³ugowa  forum miejskie:
 us³ugi kultury, rekreacji, turystyki, nauki, wystawiennictwo, centrum biznesu oraz us³ugi towarzysz¹ce,
jak gastronomia, w ograniczonym zakresie handel,
 zieleñ urz¹dzona.
W budynku przy ul Pi³sudskiego 23 dopuszcza siê
istniej¹c¹ funkcjê mieszkaniow¹.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Intensywnoæ zabudowy
 dla terenu ograniczonego nieprzekraczalnymi liniami zabudowy  wskanik intensywnoci zabudowy
maksymalny 1,40.
Zasady podzia³u terenu
 wyklucza siê podzia³y wtórne,
 regulacja istniej¹cych podzia³ów w³asnociowych.
Udzia³ powierzchni zabudowanej
 dla terenu ograniczonego nieprzekraczalnymi liniami zabudowy  maksymalny 80%,
 dla budynku przy ul Pi³sudskiego nr 23  wg stanu
istniej¹cego.
Dopuszczalna wysokoæ
 dla zabudowy istniej¹cej  wg stanu istniej¹cego,
 dla zabudowy projektowanej  maksymalna 10,0 m.
Linie zabudowy
 linie istniej¹cej zabudowy przy ul Pi³sudskiego nr 23
 do zachowania,
 linie projektowanej zabudowy  nieprzekraczalne.
4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od ul. Pi³sudskiego nr 069  81
oraz od ul Piastowskiej nr 064  81.
Parkingi: dla zatrudnionych 10 stanowisk/100 zatrudnionych, dla us³ug10 stanowisk/1000 m2 powierzchni
u¿ytkowej. Lokalizacja:w granicach terenu wyznaczonego liniami zabudowy oraz od strony ul. Pi³sudskiego wg. rysunku planu
5. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej. Projektowana stacja transformatorowa T4.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.

7.

8.

9.

10.
11.

Poz. 184
Zaopatrzenie w ciep³o  z miejskiej sieci ciep³owniczej. Projektowana przebudowa wê z³a cieplnego.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci
ulicznych kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Teren po³o¿ony jest w bezporednim s¹siedztwie
Zespo³u Zamkowego i na styku z historycznym
murem Starego Miasta: wszelkie inwestycje nale¿y prowadziæ pod nadzorem konserwatorsko
 archeologicznym.
2. Obiekty architektoniczne o wartociach kulturowych objête ochron¹:
 ul Piastowska nr 15 (czêæ budynku)
Zakres ochrony: zachowanie historycznej skali
budynku, proporcji dachu do strefy muru, tradycyjnych materia³ów.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
Projektowana zabudowa oraz kompozycja otaczaj¹cej zieleni winny umo¿liwiæ ekspozycjê historycznego muru.
Ci¹gi piesze wzd³u¿ ul Solnej oraz na przed³u¿eniu ul 17-go Marca a tak¿e ³¹cz¹ce je poprzeczne
przejcia przebiegaj¹ce zgodnie z kierunkiem historycznych ulic-do podkrelenia w przys z³ym zagospodarowaniu terenu strefy.
Elementy ma³ej architektury nale¿y projektowaæ
w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Kompozycja wprowadzonej zieleni winna byæ podporz¹dkowana ekspozycji Zespo³u Zamkowego.
Na terenie dawnego cmentarza po³o¿onego na dzia³ce nr 196 dopuszcza siê urz¹dzenia ma³ej architektury. Nale¿y opracowaæ sposób informacji o historycznej funkcji cmentarza.
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
ZAGRO¯ENIA
Przy realizacji zabudowy ewentualne kolizje z istniej¹cym podziemnym uzbrojeniem terenu nale¿y eliminowaæ poprzez stosowanie przepustów w formie podcieni, przejæ bramowych lub przez prze³o¿enie sieci.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Zorganizowana dzia³alnoæ inwestycyjna  do etapu
realizacji projektowanej zabudowy wraz z urz¹dzeniem
zieleni w obrêbie strefy.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
Obligatoryjnoæ zorganizowania konkursu na rozwi¹zania przestrzenno  programowe miejskiego forum.
Konkurs winien obejmowaæ tereny stref 011 i 012.
Ustala siê, ¿e konstrukcje nowoprojektowanych podziemnych kondygnacji i obiektów u¿ytecznoci publicznej oraz podziemnych kondygnacji gara¿oparkingów musz¹ spe³niaæ warunki budowli typu OC.
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Obiekty do likwidacji: ul Solna nr 2, 3, 5, pawilon obok
nr 5  wraz z zabudow¹ gospodarcz¹ i gara¿ami, ul.
Piastowska nr 15, Stare Miasto nr 23.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 012
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 1,25
KARTA TERENU
Nr STREFY 62
2. FUNKCJA
Zieleñ o ograniczonej dostêpnoci:
 zieleñ niedostêpna  w granicach strefy ochrony ekologicznej Kana³u Juranda,
 zieleñ dostêpna  z urz¹dzeniami sportu i rekreacji.
W istniej¹cym budynku przy ul Piastowskiej nr 3 dopuszcza siê istniej¹c¹ funkcjê mieszkaniow¹, z mo¿liwoci¹ przekszta³ceñ na funkcje us³ugowe.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Nie dopuszcza siê lokalizacji obiektów kubaturowych
poza istniej¹cym budynkiem przy ul. Piastowskiej nr 3,
który zachowuje siê wg stanu istniej¹cego.
4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od ul. Piastowskiej nr 064  82
i ul. Pi³sudskiego nr 069  81.
Parkingi: dla mieszkañców budynku przy ul. Piastowskiej nr 3 w obrêbie posesji 0,8  1 stanowiska/1 mieszkanie, dla u¿ytkowników terenów rekreacji -w strefie
011-33.
5. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej. Rozbudowa istniej¹cej stacji transformatorowej.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z miejskiej sieci ciep³owniczej.
Rozbudowa wê z³a cieplnego.
cieki  sanitarne  do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe  odprowadzane powierzchniowo oraz
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  wywóz na miejskie
sk³adowisko.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Na terenie strefy wszelkie prace ziemne nale¿y
prowadziæ pod nadzorem konserwatorsko  archeologicznym.
Fragment obszaru le¿y w strefie ochrony krajobrazu Kana³u Juranda.
2. Obiekty architektoniczne o wartociach kulturowych objête ochron¹:
 ul. Piastowska nr 3
Zakres ochrony: zachowanie historycznej skali
budynku, proporcji strefy muru do strefy dachu, tradycyjnych materia³ów.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
Dopuszcza siê odtworzenie elementów historycznego systemu piêtrzenia wód.
Elementy ma³ej architektury nale¿y projektowaæ w
nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
W wyznaczonej na rysunku planu strefie ochrony ekologicznej nale¿y wprowadziæ roliny o systemie korzeniowym umacniaj¹cym nawierzchniê skarp i gatunkowo zgodnych z potencjalnym siedliskiem. Teren strefy ochrony ekologicznej winien stanowiæ zespó³ zieleni przeciwdzia³aj¹cej erozji zboczy i umo¿liwiaj¹cej migracjê elementów flory i fauny.
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
8. ZAGRO¯ENIA
Nie ustala siê.
9. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA
0%
11. INNE ZAPISY
Obligatoryjnoæ zorganizowania konkursu na rozwi¹zania przestrzenno  programowe miejskiego forum.
Konkurs winien obejmowaæ tereny stref 011 i 012.
W obrêbie strefy nale¿y przewidzieæ lokalizacjê podziemnego szaletu publicznego.
Dopuszcza siê lokalizacjê elektroenergetycznych urz¹dzeñ nawodnych, ma³ych elektrowni wodnych na Kanale Juranda
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 013
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 0,48
KARTA TERENU
Nr STREFY 51
2. FUNKCJA
Funkcja wydzielona chroniona  us³ugi edukacji.
Dopuszcza siê istniej¹ce funkcje mieszkaniowo  us³ugowe w istniej¹cym budynku przy ul. 17-go Marca nr 1.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Intensywnoæ zabudowy
 wskanik intensywnoci zabudowy z wy³¹czeniem
dzia³ki budynku przy ul. 17-go Marca nr 1  maksymalny 1,10.
Zasady podzia³u terenu
 ustala siê regulacje granic w celu wydzielenia dzia³ki dla budynku us³ugowo  mieszkalnego przy ul 17go Marca nr 1, minimalna powierzchnia dzia³ki 
400,0 m2; pozosta³e tereny w granicach strefy przeznacza siæ dla funkcji edukacji.
Udzia³ powierzchni zabudowanej
 maksymalny 40%  z wy³¹czeniem dzia³ki budynku
przy ul. 17-go Marca nr 1.
Dopuszczalna wysokoæ
 dla zabudowy istniej¹cej  wg stanu istniej¹cego,
 dla zabudowy projektowanej  maksymalna 10,0 m.
Linie zabudowy
 linie istniej¹cej zabudowy  do zachowania,
 linie projektowanej zabudowy  cile okrelone,
nieprzekraczalne.
4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od ul. 17-go Marca nr 077  81
i ul. Pi³sudskiego nr 069  81.
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Parkingi: dla zatrudnionych 10 stanowisk/100 zatrudnionych oraz 1 stanowisko/100 uczniów.
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z miejskiej sieci ciep³owniczej.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci
kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Na terenie strefy wszelkie prace ziemne nale¿y
prowadziæ pod nadzorem konserwatorsko  archeologicznym.
2. Obiekty architektoniczne wpisane do rejestru
zabytków:
 ul. 17-go Marca nr 3 dec. nr 436/95 z dn.
03.03.1995 r.
Zakres ochrony  pe³na ochrona.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
Projektowane obiekty winny nawi¹zywaæ do istniej¹cego budynku objêtego ochron¹, w zakresie
proporcji strefy muru do strefy dachu, artykulacji
pionowej i poziomej.
Sposób zagospodarowania terenu winien
uwzglêdniaæ koniecznoæ ekspozycji historycznych murów Starego Miasta.
Elementy ma³ej architektury nale¿y projektowaæ
w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
W obrêbie strefy znajduje siê cenny drzewostan, w
tym jeden pomnik przyrody wpisany do rej. zabytków przyrody.
Terenu wokó³ pomnika przyrody nale¿y zagospodarowaæ w sposób eksponuj¹cy pomnik.
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
ZAGRO¯ENIA
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
Nie ustala siê.

3.

4.

5.

MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 014
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 0,31
KARTA TERENU
Nr STREFY 31
2. FUNKCJA
Strefa mieszana: us³ugowo  mieszkaniowa:

6.

Poz 184.

 budynki us³ugowe,
 budynki us³ugowo  mieszkalne z us³ugami minimum na parterze.
W budynkach przy ul. Witosa nr 6 i Al. Rod³a nr 1 dopuszcza siê istniej¹c¹ funkcjê mieszkaniow¹ na parterze z mo¿liwoci¹ zmiany na funkcjê us³ugow¹, pod
warunkiem zapewnienia dostêpnoci do lokali u¿ytkowych niezale¿nej od funkcji mieszkaniowej lub uzyskania zgody w³acicieli i g³ównych lokatorów mieszkañ.
Nie dopuszcza siê us³ug uci¹¿liwych dla funkcji mieszkaniowej.
WARUNKI ZABUDOWY
Intensywnoæ zabudowy
 dla dzia³ek nr 147/4 oraz 147/8  wg stanu istniej¹cego,
 dla dzia³ek nr 147/10 oraz 147/1  wskanik intensywnoci zabudowy maksymalny 2,50,
 dla pozosta³ych dzia³ek intensywnoæ zabudowy
okrelaj¹ poni¿sze ustalenia dotycz¹ce dopuszczalnej wysokoci zabudowy oraz powierzchni zabudowanej wyznaczonej liniami zabudowy.
Zasady podzia³u terenu
 nie ustala siê.
Udzia³ powierzchni zabudowanej
 dla dzia³ek nr 147/10 oraz 147/1  maksymalny 80%,
 dla pozosta³ych dzia³ek okrelaj¹ linie zabudowy istniej¹cej i projektowanej.
Dopuszczalna wysokoæ
 dla zabudowy istniej¹cej  wg stanu istniej¹cego,
 dla zabudowy projektowanej  maksymalna 12,0 m,
Linie zabudowy
 linie istniej¹cej zabudowy  do zachowania,
 linie projektowanej zabudowy  cile okrelone,
 nieprzekraczalne.
DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od ul. Witosa nr 070  81, 17-go
Marca nr 071  81 i od Al. Rod³a nr 052  83.
Parkingi: dla mieszkañców 0,8  1,0 stanowiska/1
mieszkanie, dla zatrudnionych 10 stanowisk/100 zatrudnionych oraz dla us³ug10 stanowisk/1000 m 2 powierzchni u¿ytkowej.
Dopuszcza siê lokalizacjê parkingu naziemnego lub
podziemnego. W przypadku przykrycia parkingu naziemnego p³yt¹ stropow¹ nale¿y przewidzieæ obs³ugê
komunikacyjn¹ i ruch dostawczy w poziomie terenu
natomiast ruch pieszy z dostêpnoci¹ do us³ug z poziomu p³yty. Konstrukcja p³yty musi byæ dostosowana
do mo¿liwoci zorganizowania zieleñca na jej powierzchni.
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z miejskiej sieci ciep³owniczej.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Na terenie strefy wszelkie prace ziemne nale¿y
prowadziæ pod nadzorem konserwatorsko  archeologicznym.
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2. Obiekty architektoniczne o wartociach kulturowych objête ochron¹:
 ul. Witosa nr 6
Zakres ochrony: zachowanie historycznej formy
budynku i wystroju elewacji, detalu architektonicznego, stolarki okiennej i drzwiowej, tradycyjnych materia³ów oraz autentycznych elementów
wyposa¿enia i wystroju wnêtrz.
 Al. Rod³a nr 1
Zakres ochrony: zachowanie historycznej skali
budynku, proporcji strefy muru do strefy dachu,
tradycyjnych materia³ów
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej.
Tereny le¿¹ce w pobli¿u historycznych murów Starego Miasta nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹ w
sposób eksponuj¹cy te mury.
Elementy ma³ej architektury nale¿y projektowaæ
w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Od strony Al. Rod³a nale¿y wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹. W budynkach od strony Al. Rodla nale¿y przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych.
W przypadku dzia³alnoci gastronomicznej i rozrywkowej nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ i system wentylacyjny. Wszelkie dzia³ania w
obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹
inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
ZAGRO¯ENIA
Przy realizacji zabudowy ewentualne kolizje z istniej¹cym podziemnym uzbrojeniem terenu nale¿y eliminowaæ poprzez stosowanie przepustów w formie podcieni, przejæ bramowych lub poprzez prze³o¿enie sieci.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
Nale¿y zapewniæ wspólne u¿ytkowanie niezabudowanego terenu strefy ³¹cznie z projektowanym przejazdem bramowym, analogicznie w przypadku lokalizacji gara¿oparkingu lub zieleni.
Budynki do likwidacji: Al. Rodla nr 1A, ul. Witosa nr
8, gara¿e wewn¹trz bloku i przy historycznym murze
Starego Miasta.

MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 015
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 0,34
KARTA TERENU
Nr STREFY 31
2. FUNKCJA
Strefa mieszana: us³ugowo  mieszkaniowa:
 budynki us³ugowe,
 budynki us³ugowo  mieszkalne z us³ugami minimum na parterze.

3.

4.

5.

6.
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W istniej¹cych budynkach mieszkalnych dopuszcza siê
istniej¹c¹ funkcjê mieszkaniow¹ na parterze, -dopuszcza siê zmianê na us³ugow¹ pod warunkiem, zapewnienia dostêpnoci do lokali u¿ytkowych, niezale¿nej
od funkcji mieszkaniowej lub uzyskania zgody w³acicieli i g³ównych lokatorów mieszkañ.
Nie dopuszcza siê us³ug uci¹¿liwych dla funkcji mieszkaniowej.
WARUNKI ZABUDOWY
Intensywnoæ zabudowy
 dla dzia³ki nr 100  wskanik intensywnoci zabudowy  maksymalny 1,80,
 dla pozosta³ego terenu okrelaj¹ poni¿sze ustalenia
dotycz¹ce dopuszczalnej wysokoci zabudowy oraz
powierzchni zabudowanej wyznaczonej liniami zabudowy.
Zasady podzia³u terenu
 po¿¹dana regulacja podzia³ów w³asnociowych w
granicach strefy.
Udzia³ powierzchni zabudowanej
 dla dzia³ki nr 100  maksymalny 60%,
 dla pozosta³ych dzia³ek okrelaj¹ linie zabudowy istniej¹cej i projektowanej.
Dopuszczalna wysokoæ
 minimalna  10,0 m,
 maksymalna 14,0 m,
Linie zabudowy
 linie istniej¹cej zabudowy  do zachowania w obrysie budynków objêtych ochron¹,
 linie projektowanej zabudowy  cile okrelone,
nieprzekraczalne,
 linia przes³ony wnêtrza blokowego.
DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od ul. 17-go Marca nr 071  81
oraz od ul. Poczty Gdañskiej nr 072  81.
Parkingi: dla mieszkañców 0,8  1,0 stanowiska/1
mieszkanie, dla zatrudnionych 10 stanowisk/100 zatrudnionych oraz dla us³ug 10 stanowisk/1000 m2 powierzchni u¿ytkowej. Na potrzeby komunikacji wraz z
miejscami postojowymi przeznacza siê minimum 50%
terenu niezabudowanego strefy.
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z miejskiej sieci ciep³owniczej
lub z indywidualnych, niskoemisyjnych róde³ ciep³a.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Na terenie strefy wszelkie prace ziemne nale¿y
prowadziæ pod nadzorem konserwatorko  archeologicznym.
2. Obiekty architektoniczne wpisane do rejestru zabytków:
 ul. 17-go Marca nr 43 dec. nr 434/95 z dn.
20.02.1995 r.
Zakres ochrony: pe³na ochrona.
3. Obiekty architektoniczne o wartociach kulturowych objête ochron¹:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

7.

8.

9.

10.
11.

 618 

 ul. 17-go Marca nr 42
Zakres ochrony: zachowanie historycznej formy budynku i wystroju elewacji, detalu architektonicznego, stolarki okiennej i drzwiowej, tradycyjnych materia³ów oraz autentycznych elementów wyposa¿enia i wystroju wnêtrz.
 ul. 17-go Marca nr 39, 47
 ul. Poczty Gdañskiej nr 20, 20A, 22, 23
Zakres ochrony: zachowanie historycznej skali
budynków, proporcji strefy muru do strefy dachu, tradycyjnych materia³ów.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
W projektowanej zabudowie nale¿y zachowaæ historycznie wykszta³cone zasady kszta³towania zabudowy w tym: proporcje strefy muru do strefy
dachu, kierunek przebiegu kalenicy, k¹t nachylenia po³aci dachowych nawi¹zuj¹cy do s¹siedniej
zabudowy objêtej ochron¹, materia³y nawi¹zuj¹ce kolorytem do tradycyjnych.
Elewacja budynku  ul. 17-go Marca nr 39 do renowacji, elewacja budynku  ul. 17-go Marca nr
40 do przekszta³ceñ. Uzupe³nienie fragmentów
pierzei ulicy 17-go Marca oraz optyczne wype³nienie pierzei przez zastosowanie przes³ony wnêtrza blokowego.
Elementy ma³ej architektury nale¿y projektowaæ
w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Na cele zieleni urz¹dzonej nale¿y przeznaczyæ minimum 30% niezabudowanych terenów strefy.
W przypadku dzia³alnoci gastronomicznej i rozrywkowej nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ i system wentylacyjny.
ZAGRO¯ENIA
Przy realizacji zabudowy ewentualne kolizje z istniej¹cym podziemnym uzbrojeniem terenu nale¿y eliminowaæ poprzez stosowanie przepustów w formie podcieni, przejæ bramowych lub przez prze³o¿enie sieci.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
Nale¿y zapewniæ wspólne u¿ytkowanie niezabudowanego terenu strefy.
Budynki do likwidacji:
 ul. 17-go Marca nr 44/46,
 ul. Poczty Gdañskiej nr 20A.

MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 016
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 0,75
KARTA TERENU
Nr STREFY 52
2. FUNKCJA
Funkcja wydzielona  obiekty wymiaru sprawiedliwoci.
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3. WARUNKI ZABUDOWY
Intensywnoæ zabudowy
 nie ustala siê.
Zasady podzia³u terenu
 wyklucza siê podzia³y wtórne.
Udzia³ powierzchni zabudowanej
 nie ustala siê.
Dopuszczalna wysokoæ
 maksymalna 14,0 m.
Linie zabudowy
 dla dzia³ki nr 104/1 linie istniej¹cej zabudowy  do
zachowania w obrysie istniej¹cego budynku objêtego ochron¹.
4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od ul. Pi³sudskiego nr 069  81
oraz od ul. Poczty Gdañskiej nr 72  81.
Parkingi: 10 stanowisk/100 zatrudnionych oraz dla
us³ug 10 stanowisk/1000 m2 powierzchni u¿ytkowej.
5. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej. Modernizacja istniej¹cej stacji transformatorowej.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z miejskiej sieci ciep³owniczej.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci
kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Na terenie strefy wszelkie prace ziemne nale¿y
prowadziæ pod nadzorem konserwatorsko  archeologicznym.
2. Obiekty architektoniczne o wartociach kulturowych objête ochron¹:
 ul. Poczty Gdañskiej nr 19
Zakres ochrony: zachowanie historycznej skali
budynku, proporcji strefy muru do strefy dachu, tradycyjnych materia³ów.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA.
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
8. ZAGRO¯ENIA
Nie ustala siê.
9. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA
0%
11. INNE ZAPISY
Nie ustala siê.
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MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 017
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 0,36
KARTA TERENU
Nr STREFY 62
2. FUNKCJA
Zieleñ o ograniczonej dostêpnoci: teren pocmentarny.
Nie dopuszcza siê sytuowania obiektów kubaturowych.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Nie ustala siê.
4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: dla s³u¿b komunalnych od ul.
Pi³sudskiego nr 069  81oraz od ul. Poczty Gdañskiej
nr 072 -81
Parkingi: nie dopuszcza siê.
5. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej.
Wody opadowe  odprowadzane powierzchniowo
oraz do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  wywóz na miejskie
sk³adowisko.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Na terenie strefy wszelkie prace ziemne nale¿y
prowadziæ pod nadzorem konserwatorsko  archeologicznym.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
W obrêbie strefy znajduje siê teren pocmentarny
z cennym drzewostanem do ochrony i rewaloryzacji.
Elementy ma³ej architektury nale¿y projektowaæ w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Teren dawnego cmentarza; nale¿y zachowaæ i podkreliæ istniej¹c¹ kompozycjê zieleni z mo¿liwoci¹
wprowadzenia elementów ma³ej architektury. Nale¿y
opracowaæ sposób informacji o historycznej funkcji
cmentarza.
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
8. ZAGRO¯ENIA
Nie ustala siê.
9. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA
0%
11. INNE ZAPISY
Nie ustala siê.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 018
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 0,79

2.

3.

4.

5.

6.
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KARTA TERENU
Nr STREFY 32
FUNKCJA
Strefa mieszana: us³ugowo  mieszkaniowa:
 budynki mieszkalne,
 budynki us³ugowo-mieszkalne z us³ugami na parterze, funkcja mieszkaniowa chroniona od drugiej kondygnacji wzwy¿,
 obiekty us³ugowe wkomponowane w przestrzenie
miêdzy budynkami, wzd³u¿ istniej¹cej linii zabudowy.
W istniej¹cych budynkach mieszkalnych dopuszcza
siê zmianê istniej¹cej na parterze funkcji mieszkaniowej na us³ugow¹, pod warunkiem zapewnienia
dostêpnoci do lokali u¿ytkowych, niezale¿nej od
funkcji mieszkaniowej lub uzyskania zgody w³acicieli i g³ównych lokatorów mieszkañ w obrêbie jednego pionu komunikacyjnego.
Nie dopuszcza siê us³ug uci¹¿liwych dla funkcji
mieszkaniowej.
WARUNKI ZABUDOWY
Intensywnoæ zabudowy
 nie ustala siê.
Zasady podzia³u terenu
 wyklucza siê podzia³y wtórne.
Udzia³ powierzchni zabudowanej
 okrelaj¹ linie zabudowy istniej¹cej z uwzglêdnieniem obiektów us³ugowych wkomponowanych w
formie przes³ony wnêtrza blokowego okrelonej na
rysunku planu.
Dopuszczalna wysokoæ
 dla istniej¹cej zabudowy -wg stanu istniej¹cego.
Linie zabudowy
 linie istniej¹cej zabudowy  do zachowania,
 linia przes³ony wnêtrza blokowego.
DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od ul. Poczty Gdañskiej nr 072 
81, nr 073  85 oraz od ul. Pi³sudskiego nr 069  81.
Parkingi: dla mieszkañców 0,8  1,0 stanowiska/1
mieszkanie, dla zatrudnionych 10 stanowisk/100 zatrudnionych oraz dla us³ug 10 stanowisk/1000 m2 powierzchni u¿ytkowej.
Konstrukcja stropu parkingu podziemnego musi byæ
przystosowana do mo¿liwoci zorganizowania zieleñca na jego powierzchni.
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z miejskiej sieci ciep³owniczej.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Na terenie strefy wszelkie prace ziemne nale¿y
prowadziæ pod nadzorem konserwatorsko  archeologicznym.
2. Obiekty architektoniczne o wartociach kulturowych objête ochron¹:
 ul. Poczty Gdañskiej nr 15/17, 17/18
Zakres ochrony: zachowanie historycznej skali
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budynku, proporcji strefy muru do strefy dachu,
tradycyjnych materia³ów.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
Nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
W ramach terenów zielonych nale¿y zorganizowaæ
plac zabaw dla dzieci i tereny rekreacyjne dla osób
doros³ych.
Tereny gospodarcze nale¿y wyposa¿yæ w urz¹dzenia
do gromadzenia segregowanych odpadów oraz zorganizowaæ wybieg dla psów (w/w tereny nale¿y izolowaæ zieleni¹).
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
ZAGRO¯ENIA
Przy realizacji zabudowy ewentualne kolizje z istniej¹cym podziemnym uzbrojeniem terenu nale¿y eliminowaæ poprzez stosowanie przepustów w formie podcieni, przejæ bramowych lub przez prze³o¿enie sieci.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%.
INNE ZAPISY
Nie ustala siê

MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 019
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 0, 63
KARTA TERENU
Nr STREFY 33
2. FUNKCJA
Strefa us³ugowa.
W istniej¹cych budynkach dopuszcza siê istniej¹c¹
funkcjê mieszkaniow¹ z mo¿liwoci¹ zmiany na us³ugow¹, pod warunkiem zapewnienia dostêpnoci do
lokali u¿ytkowych niezale¿nej od funkcji mieszkaniowej lub uzyskania zgody w³acicieli i u¿ytkowników
mieszkañ.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Intensywnoæ zabudowy
 okrelaj¹ poni¿sze ustalenia dotycz¹ce dopuszczalnej wysokoci zabudowy oraz powierzchni zabudowanej wyznaczonej liniami zabudowy.
Zasady podzia³u terenu
 wg stanu istniej¹cego.
Udzia³ powierzchni zabudowanej
 okrelaj¹ linie zabudowy istniej¹cej i projektowanej.
Dopuszczalna wysokoæ
 dla budynków istniej¹cych objêtych ochron¹  wg
stanu istniej¹cego,
 dla budynków projektowanych  12,0 m.
Linie zabudowy
 linie istniej¹cej zabudowy  do zachowania w obrysie budynków objêtych ochron¹,
 linie projektowanej zabudowy  cile okrelone,
nieprzekraczalne,
 linia przes³ony wnêtrza blokowego.
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4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od ul. Poczty Gdañskiej nr 072 
81.
Parkingi: dla mieszkañców 0,8  1,0 stanowiska/1
mieszkanie, dla zatrudnionych 10 stanowisk/100 zatrudnionych oraz dla us³ug 10 stanowisk/1000 m 2 powierzchni u¿ytkowej.
Nale¿y zapewniæ mo¿liwoæ ogólnodostêpnego przejcia pieszego przez teren strefy w miejscu wyznaczonym na rysunku planu.
5. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z miejskiej sieci ciep³owniczej
lub z indywidualnych, niskoemisyjnych róde³ ciep³a.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Na terenie strefy wszelkie prace ziemne nale¿y
prowadziæ pod nadzorem konserwatorsko  archeologicznym.
2. Obiekty architektoniczne wpisane do rejestru zabytków:
 zespó³ budynków Poczty i Telekomunikacji,
gara¿e i ogrodzenie przy ul. Poczty Gdañskiej
nr 1 i ul. 17-go Marca nr 38 dec. nr 339/94 z
dn. 03.03.1994 r.
 budynek mieszkalny ul. Poczty Gdañskiej nr 2
dec. nr 440/95 z dn. 02.03.1995 r.
 kamienica z oficyn¹ ul. Poczty Gdañskiej nr 3
 3A dec. nr 441/95 z dn. 21.02.1995 r.
Zakres ochrony: pe³na ochrona.
Obiekty architektoniczne o wartociach kulturowych objête ochron¹:
 ul. Poczty Gdañskiej nr 5/6 i 7
Zakres ochrony: zachowanie historycznej skali
budynków, proporcji strefy muru do strefy dachu, tradycyjnych materia³ów.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
W projektowanej zabudowie nale¿y zachowaæ historycznie wykszta³cone zasady kszta³towania zabudowy w tym: proporcje strefy muru do strefy
dachu, kierunek przebiegu kalenicy, k¹t nachylenia
po³aci dachowych nawi¹zuj¹cy do s¹siedniej zabudowy objêtej ochron¹, materia³y nawi¹zuj¹ce
kolorytem do tradycyjnych.
Uzupe³nienie fragmentów pierzei ulicy Poczty Gdañskiej oraz optyczne uzupe³nienie pierzei Al. Rod³a
przez zastosowanie przes³ony wnêtrza blokowego.
Elementy ma³ej architektury nale¿y projektowaæ w
nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wzd³u¿ Al. Rod³a nale¿y wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹.
W budynkach od strony Alei Rod³a nale¿y przewidzieæ
wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych.
8. ZAGRO¯ENIA
Przy realizacji zabudowy ewentualne kolizje z istniej¹-
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cym podziemnym uzbrojeniem terenu nale¿y eliminowaæ poprzez stosowanie przepustów w formie podcieni, przejæ bramowych lub przez prze³o¿enie sieci.
9. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA
0%
11. INNE ZAPISY
Nie ustala siê.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 020
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 3,35
KARTA TERENU
Nr STREFY 51
2. FUNKCJA
Funkcja wydzielona chroniona  us³ugi edukacji:
 budynki dydaktyczne,
 budynki mieszkalnictwa zbiorowego,
 inne budynki zwi¹zane z obs³ug¹ funkcji edukacji.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Intensywnoæ zabudowy
 okrelaj¹ poni¿sze ustalenia dotycz¹ce dopuszczalnej wysokoci zabudowy oraz powierzchni zabudowanej wyznaczonej liniami zabudowy i dla czêci
terenu procentowym udzia³em powierzchni zabudowanej.
Zasady podzia³u terenu
 wyklucza siê podzia³y wtórne, regulacja podzia³ów
w³asnociowych.
Udzia³ powierzchni zabudowanej
 ³¹cznie dla terenu po³o¿onego w czêci wschodniej
strefy, z wy³¹czeniem dzia³ki nr 178 maksymalny
50%,
 dla pozosta³ego terenu okrelaj¹ linie zabudowy istniej¹cej i projektowanej.
Dopuszczalna wysokoæ
 maksymalna 15,0 m.
Linie zabudowy
 linie istniej¹cej zabudowy  do zachowania,
 linie projektowanej zabudowy: nieprzekraczalne.
4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od ul. Mazurów nr 056  81 oraz
ul. Narutowicza nr 058  81.
Parkingi: dla mieszkañców 0,8  1,0 stanowiska/1
mieszkanie, dla zatrudnionych 10 stanowisk/100 zatrudnionych oraz 1 stanowisko/50 uczniów.
5. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej.Stacje
transformatorowe: istniej¹ca do przebudowy.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z miejskiej sieci ciep³owniczej.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE

7.

8.

9.

10.
11.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Na terenie strefy wszelkie prace ziemne nale¿y
prowadziæ pod nadzorem konserwatorsko  archeologicznym.
2. Obiekty architektoniczne o wartociach kulturowych objête ochron¹:
 ul. Mazurów nr 1
Zakres ochrony: zachowanie historycznej formy budynku i wystroju elewacji, detalu architektonicznego, stolarki okiennej i drzwiowej, tradycyjnych materia³ów oraz autentycznych elementów wyposa¿enia i wystroju wnêtrz.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
Kompozycja wprowadzonej zieleni winna byæ
podporz¹dkowana ekspozycji Zespo³u Zamkowego.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
W obrêbie strefy znajduje siê drzewo pomnikowe wpisane do Rej. Zabytków Przyrody, teren wokó³ pomnika przyrody nale¿y zagospodarowaæ w sposób zapewniaj¹cy jego ekspozycjê.
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
W budynkach od strony torowiska nale¿y przewidzieæ
wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych, ekrany dwiêkoch³onne oraz zieleñ izolacyjn¹.
ZAGRO¯ENIA
Przy realizacji zabudowy ewentualne kolizje z istniej¹cym podziemnym uzbrojeniem terenu nale¿y eliminowaæ poprzez stosowanie przepustów w formie podcieni, przejæ bramowych lub poprzez prze³o¿enie sieci.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
Nie ustala siê.

MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 021
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 2,88
KARTA TERENU
Nr STREFY 22
2. FUNKCJA
Strefa mieszkaniowa:
 budynki mieszkalne  wielorodzinne,
 budynek us³ugowo  mieszkalny przy ul. Wareckiej
nr 7/9,
 budynek o funkcji obs³ugi mieszkañców przy Placu
Narutowicza nr 7.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Intensywnoæ zabudowy
 dla dzia³ki nr 169/24 wskanik intensywnoci zabudowy  maksymalny 1,20
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 dla pozosta³ego terenu okrelaj¹ poni¿sze ustalenia
dotycz¹ce dopuszczalnej wysokoci zabudowy oraz powierzchni zabudowanej wyznaczonej liniami zabudowy,
Zasady podzia³u terenu
 dopuszcza siê regulacjê podzia³ów w³asnociowych,
Udzia³ powierzchni zabudowanej
 wg stanu istniej¹cego z dopuszczeniem powiêkszenia powierzchni zabudowanej poszczególnych budynków mieszkalnych  wielorodzinnych maksymalnie do 3,0 m poza ich obrys w przypadku rewitalizacji osiedla.
Dopuszczalna wysokoæ
 maksymalna  17,0 m.
Linie zabudowy
 linie istniej¹cej zabudowy  do zachowania; w ramach rewitalizacji osiedla dopuszcza siê przesuniêcie linii zabudowy wielorodzinnej do 3,0 m poza istniej¹cy obrys budynków mieszkalnych.
4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od Placu Narutowicza nr 058 
81, ul. Portowej nr 061  82 oraz ul. Wareckiej nr 055 
81.
Parkingi: dla mieszkañców 0,8  1 stanowiska/1 mieszkanie; miejsca postojowe w zatokach wzd³u¿ wewnêtrznych dojazdów w strefie oraz poza stref¹ w projektowanym gara¿oparkingu na terenie nr 057  85.
5. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej. Adaptacja istniej¹cej stacji transformatorowej.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z miejskiej sieci ciep³owniczej.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Na terenie strefy wszelkie prace ziemne nale¿y
prowadziæ pod nadzorem konserwatorsko  archeologicznym.
2. Obiekty architektoniczne o wartociach kulturowych objête ochron¹:
 Plac Narutowicza nr 7
Zakres ochrony: zachowanie historycznej skali
budynku, proporcji strefy muru do strefy dachu, tradycyjnych materia³ów.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
W ramach terenów zielonych nale¿y zorganizowaæ plac
zabaw dla dzieci i tereny rekreacyjne dla osób doros³ych.
Tereny gospodarcze nale¿y wyposa¿yæ w urz¹dzenia
do gromadzenia segregowanych odpadów oraz zorganizowaæ wybieg dla psów (w/w tereny nale¿y izolowaæ zieleni¹).
Projektowane tereny zielone swym uk³adem winny eksponowaæ oznaczony na rysunku ci¹g pieszy.
W celu poprawienia bilansu tlenowego miasta nale¿y
zwiêkszyæ masê zielon¹ przez dosadzenia drzew i krzewów.
8. ZAGRO¯ENIA
Nie ustala siê.
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9. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Zorganizowana dzia³alnoæ inwestycyjna  dla terenu ca³ej strefy plan rewitalizacji zespo³u zabudowy, z
wyj¹tkiem dzia³ki nr 169/24.
10. STAWKA PROCENTOWA
0%.
11. INNE ZAPISY
Rewitalizacja zespo³u powinna uwzglêdniaæ zmianê
wizerunku architektonicznego zabudowy, organizacjê
zieleni osiedlowej, tereny wypoczynku, miejsca postojowe.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 022
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 0,36
KARTA TERENU
Nr STREFY 31
2. FUNKCJA
Strefa mieszana: us³ugowo  mieszkaniowa:
 budynki us³ugowe,
 budynki us³ugowo  mieszkalne z us³ugami minimum w parterze. Nie dopuszcza siê us³ug uci¹¿liwych dla funkcji mieszkaniowej.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Intensywnoæ zabudowy
 okrelaj¹ poni¿sze ustalenia dotycz¹ce dopuszczalnej wysokoci zabudowy oraz powierzchni zabudowanej wyznaczonej liniami zabudowy.
Zasady podzia³u terenu
 dopuszcza siê podzia³y wtórne w granicach terenu
wyznaczonego liniami zabudowy.
Udzia³ powierzchni zabudowanej
 okrelaj¹ linie zabudowy istniej¹cej i projektowanej.
Dopuszczalna wysokoæ
 maksymalna  14,0 m, a dla dominanty architektonicznej maksymalna  16,0 m.
Linie zabudowy
 linie istniej¹cej zabudowy  do zachowania w obrysie budynku objêtego ochron¹,
 linie projektowanej zabudowy  cile okrelone,
nieprzekraczalne.
4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od nowoprojektowanej ulicy nr
060  81.
Parkingi: dla mieszkañców 0,8  1,0 stanowiska/1
mieszkanie, dla zatrudnionych 10 stanowisk/100 zatrudnionych oraz dla us³ug 10 stanowisk/1000 m 2 powierzchni u¿ytkowej.
Nale¿y zapewniæ mo¿liwoæ ogólnodostêpnego przejcia bramowego przez teren strefy w miejscu wyznaczonym na rysunku planu.
5. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z miejskiej sieci ciep³owniczej.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
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6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Na terenie strefy wszelkie prace ziemne nale¿y
prowadziæ pod nadzorem konserwatorsko  archeologicznym.
2. Obiekty architektoniczne o wartociach kulturowych objête ochron¹:
 ul. Kociuszki nr 57
Zakres ochrony: zachowanie historycznej
skali budynku, proporcji strefy muru do strefy dachu, tradycyjnych materia³ów
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
W projektowanej zabudowie nale¿y zachowaæ historycznie wykszta³cone zasady kszta³towania
zabudowy w tym: proporcje strefy muru do strefy dachu, kierunek przebiegu kalenicy, k¹t nachylenia po³aci dachowych nawi¹zuj¹cy do s¹siedniej zabudowy objêtej ochron¹ (usytuowanej w
strefie i poza stref¹), materia³y nawi¹zuj¹ce kolorytem do tradycyjnych.
Wykszta³cenie pierzei placu od strony ul. Piastowskiej w nawi¹zaniu do historycznego uk³adu urbanistycznego.
Elementy ma³ej architektury nale¿y projektowaæ
w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
W obrêbie strefy znajduje siê drzewo pomnikowe wpisane do Rejestru Zabytków Przyrody, teren wokó³ pomnika przyrody nale¿y zagospodarowaæ w sposób
zapewniaj¹cy jego ekspozycjê. W przypadku dzia³alnoci gastronomicznej i rozrywkowej nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ i system
wentylacyjny.
8. ZAGRO¯ENIA
Przy realizacji zabudowy ewentualne kolizje z istniej¹cym podziemnym uzbrojeniem terenu nale¿y eliminowaæ poprzez stosowanie przepustów w formie podcieni, przejæ bramowych lub poprzez prze³o¿enie sieci.
9. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Zorganizowana dzia³alnoæ inwestycyjna  do etapu
realizacji.
10. STAWKA PROCENTOWA
0%
11. INNE ZAPISY
Nie ustala siê.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 023
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 0,18
KARTA TERENU
Nr STREFY 33
2. FUNKCJA
Strefa us³ugowa, preferencje funkcjonalne: us³ugi kultury  minimum 50% powierzchni obiektów.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Wg stanu istniej¹cego.
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4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od ul. Wareckiej nr 055 81.
Parkingi poza strefà: dla zatrudnionych 10 stanowisk/
100 zatrudnionych oraz dla us³ug 10 stanowisk/1000
m2 powierzchni u¿ytkowej.
5. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z indywidualnych, niskoemisyjnych róde³ ciep³a.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci
kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Na terenie strefy wszelkie prace ziemne nale¿y
prowadziæ pod nadzorem konserwatorsko  archeologicznym.
2. Obiekty architektoniczne wpisane do rejestru
zabytków:
 ul. Kociuszki nr 54 dec. nr 439/95 z dn.
22.02.1995 r.
Zakres ochrony: pe³na ochrona.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
Odtworzenie za³o¿enia ogrodowo  willowego.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
8. ZAGRO¯ENIA
Nie ustala siê.
9. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA
0%
11. INNE ZAPISY
Nie ustala siê.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 024
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 2,15
KARTA TERENU
Nr STREFY 33
2. FUNKCJA
Strefa us³ugowa.
Dopuszcza siê funkcje produkcji nieuci¹¿liwej na terenie po³o¿onym na pó³noc od drogi dojazdowej do terenu nr 026.
Dopuszcza siê istniej¹c¹ funkcjê mieszkaniow¹ w budynku przy ul. Mazurów nr 2.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Intensywnoæ zabudowy
 wskanik intensywnoci zabudowy: maksymalny 
1,50.
Zasady podzia³u terenu
 nie ustala siê.
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Udzia³ powierzchni zabudowanej
 maksymalny  50%.
Dopuszczalna wysokoæ
 dla zabudowy istniej¹cej objêtej ochron¹  wg stanu istniej¹cego,
 dla zabudowy projektowanej  maksymalna 14,0 m.
Linie zabudowy
 linie istniej¹cej zabudowy  do zachowania w obrysie budynku objêtego ochron¹,
 linie projektowanej zabudowy  cile okrelone,
 nieprzekraczalne.
DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od ul. Mazurów nr 056  81, od
projektowanej ulicy nr 059  81 oraz projektowany
wewnêtrzny dojazd obs³uguj¹cy równie¿ strefê nr 026.
Parkingi: w granicach strefy ustala siê lokalizacjê minimum 400 miejsc postojowych dla samochodów
osobowych oraz 30 miejsc postojowych dla autokarów turystycznych.
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej. Adaptacja istniej¹cej oraz projektowana stacja transformatorowaT3.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z miejskiej sieci ciep³owniczej.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci
kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Na terenie strefy wszelkie prace ziemne nale¿y
prowadziæ pod nadzorem konserwatorsko  archeologicznym.
2. Obiekty architektoniczne o wartociach kulturowych objête ochron¹:
 ul. Kociuszki nr 40, Mazurów nr 2.
Zakres ochrony: zachowanie historycznej
skali budynku, proporcji strefy muru do strefy dachu, tradycyjnych materia³ów.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Przy zagospodarowaniu strefy nale¿y wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹ od uci¹¿liwych obiektów oraz zieleñ
ozdobn¹ minimum 20% terenu strefy.
W budynkach od strony torowiska nale¿y przewidzieæ
wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych.
ZAGRO¯ENIA
Przy realizacji zabudowy ewentualne kolizje z istniej¹cym podziemnym uzbrojeniem terenu nale¿y eliminowaæ poprzez stosowanie przepustów w formie podcieni, przejæ bramowych lub przez prze³o¿enie sieci.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
Z uwagi na ekspozycjê terenu z g³ównych ci¹gów ko-
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munikacyjnych nale¿y opracowaæ studium krajobrazowo  architektoniczne.
Ustala siê, ¿e konstrukcje projektowanych podziemnych kondygnacji i obiektów u¿ytecznoci publicznej
oraz podziemnych kondygnacji gara¿oparkingów
musz¹ spe³niaæ warunki budowli typu OC.

MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 025
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 0,72
KARTA TERENU
Nr STREFY 23
2. FUNKCJA
Strefa mieszkaniowa:
budynki jednorodzinne wolnostoj¹ce, bliniacze, ma³e
domy mieszkalne, jeden budynek wielorodzinny przy
ul. Wareckiej nr 3.
Nie dopuszcza siê zabudowy szeregowej i nowych budynków wielorodzinnych.
W istniej¹cych budynkach mieszkalnych dopuszcza siê
istniej¹ce funkcje us³ugowe.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Intensywnoæ zabudowy
 dla dzia³ek nr 180 i 190  wg stanu istniej¹cego,
 dla pozosta³ych dzia³ek okrelaj¹ poni¿sze ustalenia
dotycz¹ce dopuszczalnej wysokoci zabudowy oraz
udzia³u powierzchni zabudowanej.
Zasady podzia³u terenu
 wyklucza siê podzia³y wtórne.
Udzia³ powierzchni zabudowanej
 dla dzia³ek nr 180 i 190  wg stanu istniej¹cego,
 przy rozbudowie budynków jednorodzinnych maksymalna powierzchnia zabudowana dzia³ki  200,0 m2.
Dopuszczalna wysokoæ
 wg stanu istniej¹cego.
Linie zabudowy
 linie istniej¹cej zabudowy  do zachowania przy ul.
Wareckiej nr 2,
 linie projektowanej zabudowy  cile okrelone,
nieprzekraczalne.
4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od ul. Mazurów nr 056  81 oraz
ul. Wareckiej nr 055  81.
Parkingi: dla mieszkañców: 0,8  1 stanowiska/1 mieszkanie.
5. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z miejskiej sieci ciep³owniczej.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Na terenie strefy wszelkie prace ziemne nale¿y
prowadziæ pod nadzorem konserwatorsko  archeologicznym.
2. Obiekty architektoniczne o wartociach kulturowych objête ochron¹:
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 ul. Warecka nr 2
Zakres ochrony: zachowanie historycznej formy budynku i wystroju elewacji, detalu architektonicznego, stolarki okiennej i drzwiowej, tradycyjnych materia³ów oraz autentycznych elementów wyposa¿enia i wystroju wnêtrz.
 ul. Mazurów nr 3, 4, 5, 6, 7, 8
Zakres ochrony: zachowanie historycznej skali
budynków, proporcji strefy muru do strefy dachu, tradycyjnych materia³ów.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
Przy rozbudowie istniej¹cych budynków nale¿y zachowaæ historycznie wykszta³cone zasady kszta³towania zabudowy w tym: proporcje strefy muru
do strefy dachu, kierunek przebiegu kalenicy, k¹t
nachylenia po³aci dachowych nawi¹zuj¹cy do
s¹siedniej zabudowy objêtej ochron¹, materia³y
nawi¹zuj¹ce kolorytem do tradycyjnych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
ZAGRO¯ENIA
Przy realizacji zabudowy ewentualne kolizje z istniej¹cym podziemnym uzbrojeniem terenu nale¿y eliminowaæ poprzez stosowanie przepustów w formie podcieni, przejæ bramowych lub przez prze³o¿enie sieci.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%.
INNE ZAPISY
Na dzia³ce nr 180 nale¿y respektowaæ liniê projektowanej zabudowy od ul. Mazurów jak na rysunku planu.

MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 026
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 1,33
KARTA TERENU
Nr STREFY 31
2. FUNKCJA
Strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa:
 budynki us³ugowe,
 budynki us³ugowo  mieszkalne z us³ugami minimum w parterze, funkcja mieszkaniowa chroniona
od trzeciej kondygnacji wzwy¿.
W istniej¹cych budynkach: dopuszcza siê istniej¹ce
funkcje mieszkaniowe na parterze oraz istniej¹ce
funkcje us³ugowe od trzeciej kondygnacji wzwy¿;
dopuszcza siê zmianê istniej¹cej na parterze i na drugiej kondygnacji funkcji mieszkaniowej na us³ugow¹, pod warunkiem zapewnienia dostêpnoci do
lokali u¿ytkowych, niezale¿nej od funkcji mieszkaniowej lub uzyskania zgody w³acicieli i g³ównych
lokatorów mieszkañ.
Nie dopuszcza siê us³ug uci¹¿liwych dla funkcji
mieszkaniowej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. WARUNKI ZABUDOWY
Intensywnoæ zabudowy
 nie ustala siê.
Zasady podzia³u terenu
 nie ustala siê.
Udzia³ powierzchni zabudowanej
 okrelaj¹ linie zabudowy istniej¹cej i projektowanej.
Dopuszczalna wysokoæ
 dla zabudowy wzd³u¿ ul. Kociuszki  14,0 m.
Linie zabudowy
 linie istniej¹cej zabudowy  do zachowania,
 linie projektowanej rozbudowy: nieprzekraczalne.
4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od ul. Wareckiej nr 055  81 oraz
od projektowanej ulicy nr 059-81 poprzez strefê nr 024
 33.
Parkingi: dla mieszkañców 0,8  1,0 stanowiska/1
mieszkanie, dla zatrudnionych 10 stanowisk/100 zatrudnionych oraz dla us³ug 10 stanowisk/1000 m2 powierzchni u¿ytkowej.
W obrêbie strefy parking naziemny na minimum 100
miejsc postojowych, w przypadku odpowiednich warunków geotechnicznych, ewentualnie parking podziemny. W przypadku przykrycia naziemnego parkingu p³yt¹ stropow¹ nale¿y przewidzieæ obs³ugê ko³ow¹
i ruch dostawczy w poziomie terenu. Konstrukcja p³yty musi byæ przystosowana do mo¿liwoci zorganizowania zieleñca na jej powierzchni.
5. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z miejskiej sieci ciep³owniczej.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Na terenie strefy wszelkie prace ziemne nale¿y
prowadziæ pod nadzorem konserwatorsko  archeologicznym.
2. Obiekty architektoniczne o wartociach kulturowych objête ochron¹:
 ul. Kociuszki nr 44
Zakres ochrony: zachowanie historycznej skali
budynku, proporcji strefy muru do strefy dachu, tradycyjnych materia³ów
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
Przekszta³cenia: elewacji i dachów budynków przy
ul. Kociuszki nr48-53,43,dachu budynku przy
ul.Wareckiej nr 1.
Elementy ma³ej architektury nale¿y projektowaæ w
nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
W przypadku dzia³alnoci gastronomicznej i rozrywkowej nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ i system wentylacyjny. Projektowane parkingi
nale¿y izolowaæ zieleni¹.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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8. ZAGRO¯ENIA
Ewentualne kolizje z istniej¹cym podziemnym uzbrojeniem terenu (ciep³oci¹g) nale¿y eliminowaæ poprzez
stosowanie przepustów w postaci przejæ bramowych
i podcieni lub poprzez prze³o¿enie sieci.
9. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA
0%
11. INNE ZAPISY
Budynki do likwidacji:
 zabudowa tymczasowa na zapleczu ul. Kociuszki.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 027
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 0,81
KARTA TERENU
Nr STREFY 33
2. FUNKCJA
Strefa us³ugowa.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Intensywnoæ zabudowy
 okrelaj¹ poni¿sze ustalenia dotycz¹ce dopuszczalnej wysokoci zabudowy oraz powierzchni zabudowanej wyznaczonej liniami zabudowy.
Zasady podzia³u terenu
 nie ustala siê.
Udzia³ powierzchni zabudowanej
 okrelaj¹ linie zabudowy istniej¹cej i projektowanej
a tak¿e przepisy prawa budowlanego i ograniczenia
wynikaj¹ce z zasad obs³ugi in¿ynieryjnej.
Dopuszczalna wysokoæ
 maksymalna 12,0 m.
Linie zabudowy
 linie projektowanej zabudowy oraz mo¿liwoci rozbudowy  cile okrelone, nieprzekraczalne.
4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od ul. Mickiewicza nr 074  82
i czêci jezdnej ul. Kociuszki nr 069  81.
Parkingi: dla zatrudnionych 10 stanowisk/100 zatrudnionych, dla us³ug 10 stanowisk/1000 m2 powierzchni
u¿ytkowej.
5. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z miejskiej sieci ciep³owniczej.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Na terenie strefy wszelkie prace ziemne nale¿y
prowadziæ pod nadzorem konserwatorsko  archeologicznym.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej

7.
8.

9.

10.
11.

Poz. 184
Elementy ma³ej architektury nale¿y projektowaæ w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê.
ZAGRO¯ENIA
Przy realizacji zabudowy i rozbudowie ewentualne kolizje z istniej¹cym podziemnym uzbrojeniem terenu
nale¿y eliminowaæ poprzez stosowanie przepustów
w formie podcieni, przejæ bramowych lub poprzez
prze³o¿enie sieci.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Zorganizowana dzia³alnoæ inwestycyjna dotyczy rozbudowy budynku przy ul. Kociuszki nr 5A -H  do
etapu realizacji inwestycji.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
Ustala siê funkcjê istniej¹cego dojazdu wewn¹trzstrefowego na odcinku pó³noc- po³udnie, jako jednoprzestrzennego ci¹gu pieszo-jezdnego z dopuszczeniem
wy³¹cznie ruchu dostawczego w wyznaczonych godzinach, z wjazdem od strony ul. Mickiewicza.

MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 028
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 1,82
KARTA TERENU
Nr STREFY 31
2. FUNKCJA
Strefa mieszana: us³ugowo  mieszkaniowa:
 budynki us³ugowe,
 budynki us³ugowo  mieszkalne; w pierzei ul. Kociuszki funkcje us³ugowe minimum w parterze, funkcja mieszkaniowa chroniona od trzeciej kondygnacji wzwy¿, w pierzei Al. Rod³a funkcje us³ugowe minimum do drugiej kondygnacji.
W istniej¹cych budynkach dopuszcza siê zmianê istniej¹cej funkcji mieszkaniowej na us³ugow¹, pod warunkiem zapewnienia dostêpnoci do lokali u¿ytkowych, niezale¿nej od funkcji mieszkaniowej lub uzyskania zgody w³acicieli i g³ównych lokatorów mieszkañ.
Nie dopuszcza siê us³ug uci¹¿liwych dla funkcji
mieszkaniowej.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Intensywnoæ zabudowy
 okrelaj¹ poni¿sze ustalenia dotycz¹ce dopuszczalnej wysokoci zabudowy oraz powierzchni zabudowanej wyznaczonej liniami zabudowy.
Zasady podzia³u terenu
 dopuszcza siê podzia³y wtórne w granicach terenu
wyznaczonego liniami zabudowy z zastrze¿eniem zapewnienia obs³ugi komunikacyjnej wewn¹trzblokowej wszystkim w³acicielom i u¿ytkownikom.
Udzia³ powierzchni zabudowanej
 okrelaj¹ linie zabudowy istniej¹cej i projektowanej
a tak¿e przepisy prawa budowlanego i ograniczenia
wynikaj¹ce z zasad obs³ugi in¿ynieryjnej.
Dopuszczalna wysokoæ

Poz. 184
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 dla zabudowy projektowanej przy ul. Kociuszki
i Sienkiewicza  maksymalna 12,0 m,
 dla zabudowy przy Al. Rod³a  maksymalna 14,0 m,
dla dominanty architektonicznej  16,0 m.
Szerokoæ frontów budynków lub ich pionowych ryzalitów
 w pierzei Al. Rod³a  maksymalna 20,0 m, minimalna 10,0 m.
Linie zabudowy
 linie istniej¹cej zabudowy  do zachowania,
 linie projektowanej zabudowy  cile okrelone,
wzd³u¿ wyznaczonej cile okrelonej linii zabudowy mo¿liwe s¹ przesuniêcia lica budynków lub ich
pionowych ryzalitów wzglêdem tej linii  do 3,0m w
kierunku wnêtrza blokowego.
 nieprzekraczalne.
Nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy kondygnacji podziemnej (gara¿e) od strony Al.Rod³a stanowi linia rozgraniczaj¹ca ulicy.
4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od Al. Rod³a nr 052  83.
Parkingi: dla mieszkañców 0,8  1,0 stanowiska/1
mieszkanie, dla zatrudnionych 10 stanowisk/100 zatrudnionych, dla us³ug 10 stanowisk/1000 m2 powierzchni
u¿ytkowej.
W obrêbie strefy parking naziemny na minimum 60
miejsc postojowych oraz w projektowanej zabudowie
przy Al. Rod³a wbudowany gara¿oparking poni¿ej poziomu Al. Rod³a  dostêpny od strony wnêtrza blokowego. W przypadku przykrycia parkingu naziemnego
p³yt¹ nale¿y przewidzieæ obs³ugê komunikacyjn¹ ko³ow¹ i ruch dostawczy na poziomie terenu, natomiast
ruch pieszy z dostêpnoci¹ do us³ug z poziomu p³yty.
Konstrukcja p³yty musi uwzglêdniaæ mo¿liwoæ zorganizowania zieleñca na jej powierzchni.
5. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej. Projektowana stacja transformatorowa T2.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z indywidualnych, niskoemisyjnych róde³ ciep³a.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Na terenie strefy wszelkie prace ziemne nale¿y
prowadziæ pod nadzorem konserwatorsko  archeologicznym.
2. Obiekty architektoniczne wpisane do rejestru zabytków:
 ul. Kociuszki nr 6, 6A dec. nr 464/95 z dn.
07.06.1995 r.
Zakres ochrony: pe³na ochrona.
Obiekty architektoniczne o wartociach kulturowych objête ochron¹:
 ul. Kociuszki nr 11
Zakres ochrony: zachowanie historycznej formy budynku i wystroju elewacji, detalu architektonicznego, stolarki okiennej i drzwiowej,
tradycyjnych materia³ów oraz autentycznych
elementów wyposa¿enia i wystroju wnêtrz.

7.

8.

9.

10.
11.
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 ul. Kociuszki nr 9, 15, 17, 18, 19, 20, 21
Zakres ochrony: zachowanie historycznej skali
budynków, proporcji strefy muru do strefy dachu, tradycyjnych materia³ów.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
Stworzenie pierzei fragmentu Al. Rod³a i ul. Sienkiewicza oraz uzupe³nienia pierzei ul. Kociuszki.
W projektowanej zabudowie nale¿y zachowaæ historycznie wykszta³cone zasady kszta³towania
zabudowy w tym: proporcje strefy muru do strefy dachu, kierunek przebiegu kalenicy, k¹t nachylenia po³aci dachowych nawi¹zuj¹cy do s¹siedniej zabudowy objêtej ochron¹, materia³y nawi¹zuj¹ce kolorytem do tradycyjnych.
Elementy ma³ej architektury nale¿y projektowaæ
w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Na cele zieleni urz¹dzonej nale¿y przeznaczyæ minimum 20% niezabudowanych terenów strefy.
W budynkach od strony Al. Rodla nale¿y przewidzieæ
wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych.
W przypadku dzia³alnoci gastronomicznej i rozrywkowej nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ i system wentylacyjny.
ZAGRO¯ENIA
Ewentualne kolizje z uzbrojeniem terenu nale¿y eliminowaæ poprzez stosowanie przepustów w postaci
przejæ bramowych i podcieni lub poprzez prze³o¿enie uzbrojenia.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Zorganizowana dzia³alnoæ inwestycyjna dla terenu
strefy -do etapu opracowania koncepcji programowo-przestrzennej z wy³¹czeniem projektowanej zabudowy plombowej w pierzei ulicy Kociuszki.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
Dla terenu w granicach strefy nale¿y opracowaæ koncepcjê programowo-przestrzenn¹ uwzglêdniaj¹c¹ rozwi¹zania zabudowy pierzei Al. Rod³a, organizacjê
miejsc postojowych, podzia³ na etapy realizacji oraz
regulacje w³asnociowe.
W ci¹gu projektowanej zabudowy w pierzei Al. Rod³a
nale¿y przewidzieæ przejazd (wjazd i wyjazd) i przejcie bramowe  wg oznaczenia na rysunku planu.
Ustala siê, ¿e konstrukcje podziemnych kondygnacji
projektowanych obiektów u¿ytecznoci publicznej
oraz podziemnych kondygnacji gara¿oparkingów
musz¹ spe³niaæ warunki budowli typu OC.
Budynki do likwidacji:
 ul. Sienkiewicza nr 1/2, 3/4, 5
 ul. Kociuszki nr 13/14, 19A, 22,
 zabudowa tymczasowa i gospodarcza na zapleczu
zabudowy przy ul. Kociuszki.

MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 029
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 0,14
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KARTA TERENU
Nr STREFY 33
FUNKCJA
Strefa us³ugowa.
WARUNKI ZABUDOWY
Intensywnoæ zabudowy
 nie ustala siê.
Zasady podzia³u terenu
 nie ustala siê.
Udzia³ powierzchni zabudowanej
 wg stanu istniej¹cego.
Dopuszczalna wysokoæ
 maksymalna 12,0 m.
Linie zabudowy
 linie istniej¹cej zabudowy  do zachowania,
 linie projektowanej zabudowy  nieprzekraczalne w
odleg³oci minimum 10,0m od krawê¿nika jezdni Alei
Rod³a,
 nieprzekraczalne wg. rysunku planu.
DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od Al. Rod³a nr 052  83 przez
dojazd wewnêtrzny ze strefy nr 028 i ul. Sienkiewicza
nr 053-81.
Parkingi: dla zatrudnionych 10 stanowisk/100 zatrudnionych, dla us³ug 10 stanowisk/1000 m2 powierzchni
u¿ytkowej.
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z indywidualnych, niskoemisyjnych róde³ ciep³a.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Na terenie strefy wszelkie prace ziemne nale¿y
prowadziæ pod nadzorem konserwatorsko  archeologicznym.
2. Obiekty architektoniczne o wartociach kulturowych objête ochron¹:
 ul. Kociuszki nr 25
Zakres ochrony: zachowanie historycznej skali
budynku, proporcji strefy muru do strefy dachu, tradycyjnych materia³ów
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
Elementy ma³ej architektury nale¿y projektowaæ w
nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
W budynkach od strony Al. Rodla nale¿y przewidzieæ
wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych.
ZAGRO¯ENIA
Przy realizacji zabudowy ewentualne kolizje z istniej¹cym podziemnym uzbrojeniem terenu nale¿y eliminowaæ poprzez stosowanie przepustów w formie podcieni, przejæ bramowych lub poprzez prze³o¿enie sieci.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.

Poz. 184

10. STAWKA PROCENTOWA
0%
11. INNE ZAPISY
Nie ustala siê.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 030
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 0,56
KARTA TERENU
Nr STREFY 52
2. FUNKCJA
Funkcja wydzielona  administracja publiczna.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Wg stanu istniej¹cego.
4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od Placu S³owiañskiego nr 077 
82.
Parkingi: dla zatrudnionych 10 stanowisk/100 zatrudnionych, dla us³ug 10 stanowisk/1000 m2 powierzchni
u¿ytkowej; lokalizacja w obræbie strefy 030 oraz w strefie nr 077  82.
5. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z indywidualnych, niskoemisyjnych róde³ ciep³a.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Teren stanowi fragment obszaru objêtego stref¹
cis³ej ochrony konserwatorskiej A6 jako chroniony uk³ad urbanistyczny rejonu ulic Armii Krajowej i ul. S³owackiego. W strefie tej obowi¹zuje priorytet wymogów konserwatorskich. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne wymagaj¹ zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wszelkie prace ziemne nale¿y prowadziæ pod
nadzorem archeologiczno  konserwatorskim.
2. Obiekty architektoniczne wpisane do rejestru zabytków:
 fragment murów miejskich dec. nr 227/N z dn.
06.09.1962 r.
Zakres ochrony: pe³na ochrona.
3. Obiekty architektoniczne o wartociach kulturowych objête ochron¹:
 Plac S³owiañski nr 3, 5, 6
Zakres ochrony: zachowanie historycznej formy budynków i wystroju elewacji, detalu architektonicznego, stolarki okiennej i drzwiowej, tradycyjnych materia³ów oraz autentycznych elementów wyposa¿enia i wystroju
wnêtrz.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
Kompozycja zieleni winna byæ podporz¹dkowana
ekspozycji Starego Miasta od strony rzeki Nogat.
Zmiana formy dachu  obiekt na zapleczu budynku
przy Placu S³owiañskim nr 6.
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Elementy ma³ej architektury nale¿y projektowaæ w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wyklucza siê powierzchniowe odprowadzenie wód
deszczowych na przyleg³e zbocza.
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
ZAGRO¯ENIA
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
Nie ustala siê.

MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 031
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 0,69
KARTA TERENU
Nr STREFY 31
2. FUNKCJA
Strefa mieszana: us³ugowo  mieszkaniowa:
 budynki us³ugowe,
 budynki us³ugowo  mieszkalne, funkcja mieszkaniowa chroniona od trzeciej kondygnacji wzwy¿.
 budynki mieszkalne.
W istniej¹cych budynkach dopuszcza siê zmianê istniej¹cej na parterze i na drugiej kondygnacji funkcji
mieszkaniowej na us³ugow¹, pod warunkiem zapewnienia dostêpnoci do lokali u¿ytkowych niezale¿nej od funkcji mieszkaniowej lub uzyskania zgody
w³acicieli i g³ównych lokatorów mieszkañ. Nie dopuszcza siê us³ug uci¹¿liwych dla funkcji mieszkaniowej.
Dopuszcza siê nieuci¹¿liw¹ produkcjê konfekcji lekkiej na dzia³ce nr 10/2.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Intensywnoæ zabudowy
 dla posesji przy Placu S³owiañskim nr 9 (czêæ dzia³ki
nr 11/10) wyznaczaj¹ linie zabudowy oraz dopuszczalna wysokoæ zabudowy,
 dla dzia³ek nr 8 i 9/2  maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy 1,50,
 dla pozosta³ych posesji  wg stanu istniej¹cego.
Zasady podzia³u terenu
 regulacja podzia³ów w³asnociowych,
 dla dzia³ki nr 11/10 dopuszcza siê powrót (wg starych katastrów) do anulowanych podzia³ów w³asnociowych.
Udzia³ powierzchni zabudowanej
 dla posesji przy Placu S³owiañskim nr 9 okrelaj¹
linie zabudowy,
 dla dzia³ek nr 8 i 9/2  maksymalny 40%,
 dla pozosta³ych posesji  wg stanu istniej¹cego.
Dopuszczalna wysokoæ
 dla istniej¹cej zabudowy  wg stanu istniej¹cego,
 dla projektowanej zabudowy przy Placu S³owiañskim
 maksymalna 10,0 m,
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 dla projektowanej zabudowy przy ul. Armii Krajowej  maksymalna 12,0 m.
Linie zabudowy
 linie istniej¹cej zabudowy  do zachowania,
 linie projektowanej zabudowy  cile okrelone,
nieprzekraczalne.
4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od Placu S³owiañskiego nr 077 
82 i ul. Armii Krajowej nr 078  82.
Parkingi: dla mieszkañców 0,8  1,0 stanowiska/1
mieszkanie, dla zatrudnionych 10 stanowisk/100 zatrudnionych, dla us³ug 10 stanowisk/1000 m2 powierzchni
u¿ytkowej.
5. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej. Modernizacja istniej¹cej stacji transformatorowej.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z indywidualnych, niskoemisyjnych róde³ ciep³a.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Teren stanowi fragment obszaru objêtego stref¹
cis³ej ochrony konserwatorskiej A6 jako chroniony uk³ad urbanistyczny rejonu ulic Armii Krajowej i ul. S³owackiego. W strefie tej obowi¹zuje priorytet wymogów konserwatorskich. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne wymagaj¹ zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wszelkie prace ziemne nale¿y prowadziæ pod
nadzorem archeologiczno  konserwatorskim.
2. Obiekty architektoniczne wpisane do rejestru zabytków:
 Plac S³owiañski nr 8 dec. nr 299/93 z dn.
03.09.1993 r.
 Plac S³owiañski nr 10 dec. nr 302/93 z dn.
03.09.1993 r.
Zakres ochrony: pe³na ochrona.
3. Obiekty architektoniczne o wartociach kulturowych objête ochron¹:
 Plac S³owiañski nr 7,
 ul. Armii Krajowej nr 11, 12
Zakres ochrony: zachowanie historycznej skali
budynków, proporcji strefy muru do strefy dachu, tradycyjnych materia³ów.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
Uzupe³nienia pierzei Placu S³owiañskiego i ul. Armii Krajowej.
W projektowanej zabudowie nale¿y zachowaæ historycznie wykszta³cone zasady kszta³towania zabudowy w tym: proporcje strefy muru do strefy
dachu, kierunek przebiegu kalenicy, k¹t nachylenia
po³aci dachowych nawi¹zuj¹cy do s¹siedniej zabudowy objêtej ochron¹, materia³y nawi¹zuj¹ce
kolorytem do tradycyjnych.
Budynki do przekszta³ceñ: bry³y  ul. Armii Krajowej nr 15/16, 18,18A; elewacji: Plac S³owiañski nr
7 oraz ul. Armii Krajowej nr 11, 12 i 18; dachu  ul.
Armii Krajowej nr 16, 18.
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Elementy ma³ej architektury nale¿y projektowaæ w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Kompozycja zieleni winna byæ podporz¹dkowana ekspozycji Starego Miasta od strony rzeki Nogat.
Wyklucza siê powierzchniowe odprowadzenie wód
deszczowych na przyleg³e zbocza.
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
W przypadku dzia³alnoci gastronomicznej i rozrywkowej nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ i system wentylacyjny.
ZAGRO¯ENIA
Przy realizacji zabudowy ewentualne kolizje z istniej¹cym podziemnym uzbrojeniem terenu nale¿y eliminowaæ poprzez stosowanie przepustów w formie podcieni, przejæ bramowych lub przez prze³o¿enie sieci.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
Budynki do likwidacji: zabudowa tymczasowa z gara¿ami przy Placu S³owiañskim nr 9.
Ustala siê obligatoryjnoæ przejcia pieszego przez teren strefy w postaci pasa¿u w projektowanej zabudowie przy Placu S³owiañskim nr 9.

MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 032
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 1,33
KARTA TERENU
Nr STREFY 62
2. FUNKCJA
Zieleñ o ograniczonej dostêpnoci:
 zieleñ niedostêpna  zieleñ ochronna porastaj¹ca
strome skarpy i zbocza,
 zieleñ dostêpna  pozosta³e tereny zieleni wzd³u¿ ci¹gów spacerowych.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Nie ustala siê.
4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: wy³¹cznie dla s³u¿b komunalnych
i obs³ugi k¹pieliska od ul. Armii Krajowej.
Parkingi: nie dopuszcza siê.
5. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej.
Wody opadowe  odprowadzane powierzchniowo do
rzeki Nogat poprzez urz¹dzenia podczyszczaj¹ce.
Gospodarka odpadami sta³ymi  wywóz na miejskie
sk³adowisko.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Teren stanowi fragment obszaru objêtego stref¹
cis³ej ochrony konserwatorskiej A6 jako chroniony uk³ad urbanistyczny rejonu ulic Armii Kra-
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jowej i ul. S³owackiego. W strefie tej obowi¹zuje
priorytet wymogów konserwatorskich. Wszelkie
dzia³ania inwestycyjne wymagaj¹ zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszelkie
prace ziemne nale¿y prowadziæ pod nadzorem archeologiczno  konserwatorskim.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
Kompozycja zieleni winna byæ podporz¹dkowana ekspozycji Starego Miasta od strony rzeki Nogat.
Elementy ma³ej architektury nale¿y projektowaæ
w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Projektowane tereny zielone swym uk³adem winny
eksponowaæ ci¹g pieszy.
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
Nale¿y przeciwdzia³aæ swobodnemu sp³ywowi wód
deszczowych przez ich powierzchniowe skanalizowanie, w celu przeciwdzia³ania erozji nawierzchni zboczy nale¿y wprowadziæ krzewy o ro z³ogowym systemie korzeniowym.
ZAGRO¯ENIA
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
Nie ustala siê.

MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 033
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 0,20
KARTA TERENU
Nr STREFY 63
2. FUNKCJA
Zieleñ ogólnodostêpna.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Nie ustala siê.
4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: wy³¹cznie dla s³u¿b komunalnych
od Placu Wolnoci nr 076  81 i od Al. Rod³a nr 052 
83.
Parkingi: nie dopuszcza siê.
5. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej.
Wody opadowe  do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  wywóz na miejskie
sk³adowisko.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Teren stanowi fragment obszaru objêtego stref¹
cis³ej ochrony konserwatorskiej A6 jako chro-
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niony uk³ad urbanistyczny rejonu ulic Armii Krajowej i ul. S³owackiego. W strefie tej obowi¹zuje
priorytet wymogów konserwatorskich. Wszelkie
dzia³ania inwestycyjne wymagaj¹ zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszelkie
prace ziemne nale¿y prowadziæ pod nadzorem archeologiczno  konserwatorskim.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
Elementy ma³ej architektury nale¿y projektowaæ
w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Tereny zieleñca przyulicznego  zespó³ cennej gatunkowo i wiekowo zieleni wysokiej stanowi¹cy wa¿ny
element w krajobrazie miasta oraz w ochronie przed
uci¹¿liwociami komunikacyjnymi, nale¿y traktowaæ
jako jednolite za³o¿enie wraz z terenami w³¹czonymi
w linie regulacyjne Al. Rod³a. Nale¿y wzmocniæ dzia³anie izolacyjne zespo³u zieleni poprzez wprowadzenie od strony ulicy zwartej, wielopiêtrowej ciany krzewów.
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
ZAGRO¯ENIA
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
W przypadku lokalizacji podziemnego szaletu konstrukcja stropu szaletu winna umo¿liwiaæ wprowadzenie mas ziemnych i zieleni na jego powierzchniê.

MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 034
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 1,06
KARTA TERENU
Nr STREFY 33
2. FUNKCJA
Strefa us³ugowa  administracja publiczna, us³ugi kultury i turystyki.
Dopuszcza siê istniej¹c¹ funkcjê mieszkaniow¹ w budynku mieszkalnym przy Placu S³owiañskim nr 17A.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Intensywnoæ zabudowy
 dla dzia³ek nr 36/11,30/1, 36/2 oraz fragmentu dzia³ki nr 36/15  okrelaj¹ poni¿sze ustalenia dotycz¹ce
dopuszczalnej wysokoci zabudowy oraz powierzchni zabudowanej wyznaczonej liniami zabudowy,
 dla pozosta³ych dzia³ek  wg stanu istniej¹cego.
Zasady podzia³u terenu
 dopuszcza siê regulacjê podzia³ów w³asnociowych.
Udzia³ powierzchni zabudowanej
 dla dzia³ek nr 36/11,30/1, 36/2 oraz fragmentu dzia³ki nr 36/15  okrelaj¹ linie zabudowy,
 dla pozosta³ych dzia³ek  wg stanu istniej¹cego.
Dopuszczalna wysokoæ
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 dla budynków istniej¹cych objêtych ochron¹  wg
stanu istniej¹cego,
 dla zabudowy projektowanej -maksymalna:w rejonie ul.S³owackiego 16,0 m, od strony Placu Wolnoci 14,0m.
Linie zabudowy
 linie istniej¹cej zabudowy  do zachowania w obrysie budynków objêtych ochron¹,
 linie projektowanej zabudowy i rozbudowy  cile
okrelone,
 nieprzekraczalne,
 linia przes³ony wnêtrza blokowego.
4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od Pl. S³owiañskiego nr 077  82
oraz od ul. ¯eromskiego nr 080  81.
Parkingi: dla zatrudnionych 10 stanowisk/100 zatrudnionych dla us³ug 10 stanowisk/1000 m2 powierzchni
u¿ytkowej.
5. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z miejskiej sieci ciep³owniczej.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Teren stanowi fragment obszaru objêtego stref¹
cis³ej ochrony konserwatorskiej A6 jako chroniony uk³ad urbanistyczny rejonu ulic Armii Krajowej i ul. S³owackiego. W strefie tej obowi¹zuje priorytet wymogów konserwatorskich. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne wymagaj¹ zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wszelkie prace ziemne nale¿y prowadziæ pod
nadzorem archeologiczno  konserwatorskim.
2. Obiekty architektoniczne o wartociach kulturowych objête ochron¹:
 Pl. S³owiañski nr 17
Zakres ochrony: zachowanie historycznej formy budynku i wystroju elewacji, detalu architektonicznego, stolarki okiennej i drzwiowej,
tradycyjnych materia³ów oraz autentycznych
elementów wyposa¿enia i wystroju wnêtrz.
 Pl. S³owiañski nr 17A oraz obiekt gospodarczy na zapleczu budynku nr 17
Zakres ochrony: zachowanie historycznej skali
budynków, proporcji strefy muru do strefy dachu, tradycyjnych materia³ów.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
Uzupe³nienia pierzei Placu S³owiañskiego u wylotu ul. ¯eromskiego.
W projektowanej zabudowie i rozbudowie nale¿y
zachowaæ historycznie wykszta³cone zasady kszta³towania zabudowy w tym: proporcje strefy muru
do strefy dachu, kierunek przebiegu kalenicy, k¹t
nachylenia po³aci dachowych nawi¹zuj¹cy do s¹siedniej zabudowy objêtej ochron¹, materia³y nawi¹zuj¹ce kolorytem do tradycyjnych.
Budynki do renowacji: elewacji: Plac S³owiañski
nr 17 i 17A; dachu  Plac S³owiañski nr 18.
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Elementy ma³ej architektury nale¿y projektowaæ w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nale¿y zachowaæ, w wytworzonym wnêtrzu urbanistyczno-architektonicznym, centralnie usytuowany
zieleniec.
Nale¿y wzmocniæ dzia³anie izolacyjne zespo³u starodrzewia le¿¹cego na skrzy¿owaniu Placu Wolnoci
i Placu S³owiañskiego poprzez wprowadzenie od strony ulicy zwartej, wielowarstwowej ciany krzewów.
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
ZAGRO¯ENIA
Przy realizacji zabudowy ewentualne kolizje z istniej¹cym podziemnym uzbrojeniem terenu nale¿y eliminowaæ poprzez stosowanie przepustów w formie podcieni, przejæ bramowych lub poprzez prze³o¿enie sieci.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
Nie ustala siê.
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MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 035
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 1,42
KARTA TERENU
Nr STREFY 51
2. FUNKCJA
Funkcja wydzielona chroniona  us³ugi edukacji i turystyki:
 budynki dydaktyczne,
 schronisko turystyczne szkolne,
 obiekty zwi¹zane z obs³ug¹ funkcji edukacji.
Dopuszcza siê istniej¹c¹ funkcjê mieszkaniow¹ w budynku przy Pl. Wolnoci nr 3.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Intensywnoæ zabudowy
 wg stanu istniej¹cego, powiêkszona o mo¿liwoæ
rozbudowy wyznaczon¹ lini¹ zabudowy i dopuszczaln¹ wysokoci¹ zabudowy.
Zasady podzia³u terenu
 wyklucza siê podzia³y wtórne,
Udzia³ powierzchni zabudowanej
 wg stanu istniej¹cego, powiêkszony o mo¿liwoæ
rozbudowy wyznaczon¹ lini¹ zabudowy.
Dopuszczalna wysokoæ
 dla zabudowy istniej¹cej  wg stanu istniej¹cego,
 dla rozbudowy  w nawi¹zaniu do s¹siaduj¹cej zabudowy objêtej ochron¹ konserwatorsk¹.
Linie zabudowy
 linie istniej¹cej zabudowy  do zachowania,
 linie projektowanej rozbudowy  cile okrelone.
4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od ul. 17-go Marca nr 082-81, od
ul. ¯eromskiego nr 080  81 oraz wewn¹trz blokowym
dojazdem od Pl. S³owiañskiego nr 077-82.
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Parkingi w strefie i poza stref¹: dla zatrudnionych 10
stanowisk/100 zatrudnionych oraz 1 stanowisko/50
uczniów.
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej.Projektowana stacja transformatorowa T6.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z indywidualnych, niskoemisyjnych róde³ ciep³a.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Teren stanowi fragment obszaru objêtego stref¹
cis³ej ochrony konserwatorskiej A6 jako chroniony uk³ad urbanistyczny rejonu ulic Armii Krajowej i ul. S³owackiego. W strefie tej obowi¹zuje priorytet wymogów konserwatorskich. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne wymagaj¹ zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wszelkie prace ziemne nale¿y prowadziæ pod
nadzorem archeologiczno  konserwatorskim.
2. Obiekty architektoniczne wpisane do rejestru
zabytków:
 ul. 17-go Marca nr 6 dec. nr 425/95 z dn.
25.01.1995 r.
Zakres ochrony: pe³na ochrona.
3. Obiekty architektoniczne o wartociach kulturowych objête ochron¹:
 Plac Wolnoci nr 3
 ul. ¯eromskiego nr 45
Zakres ochrony: zachowanie historycznej skali
budynków, proporcji strefy muru do strefy dachu, tradycyjnych materia³ów.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
 Przy rozbudowie nale¿y zachowaæ historycznie
wykszta³cone zasady kszta³towania zabudowy w
tym: proporcje strefy muru do strefy dachu, kierunek przebiegu kalenicy, k¹t nachylenia po³aci
dachowych nawi¹zuj¹cy do s¹siedniej zabudowy objêtej ochron¹, materia³y nawi¹zuj¹ce kolorytem do tradycyjnych.
 Budynki do renowacji elewacji: Plac Wolnoci
nr 3 i ul. 17-go Marca nr 6.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
W obrêbie strefy znajduje siê cenny gatunkowo i wiekowo drzewostan, który winien byæ w³¹czony do nowego zagospodarowania terenu jako dominuj¹cy element.
Na terenie po³o¿onym w zach. czêci strefy przy Placach Wolnoci i S³owiañskim, nale¿y za³o¿yæ zieleñ typu
miejskiego ogrodu.
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
ZAGRO¯ENIA
Przy realizacji zabudowy ewentualne kolizje z istniej¹cym podziemnym uzbrojeniem terenu nale¿y eliminowaæ poprzez stosowanie przepustów w formie pod-
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cieni, przejæ bramowych lub poprzez prze³o¿enie sieci.
9. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA
0%
11. INNE ZAPISY
Budynki do likwidacji: warsztaty na dzia³ce nr 30/2.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 036
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 0,67
KARTA TERENU
Nr STREFY 33
2. FUNKCJA
Strefa us³ugowa.
W budynku przy ul. Kopernika 33 dopuszcza siê istniej¹c¹ funkcjê mieszkaniow¹ z mo¿liwoci¹ zmiany na
us³ugow¹, pod warunkiem zapewnienia dostêpnoci
do lokali u¿ytkowych niezale¿nej od funkcji mieszkaniowej lub uzyskania zgody w³acicieli i g³ównych lokatorów mieszkañ.
We wschodniej czêci strefy dopuszcza siê lokalizacjê
stacji paliw.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Intensywnoæ zabudowy
 nie ustala siê.
Zasady podzia³u terenu
 nie ustala siê
Udzia³ powierzchni zabudowanej
 maksymalny okrelaj¹ linie zabudowy istniej¹cej
i projektowanej a tak¿e przepisy prawa budowlanego i ograniczenia wynikaj¹ce z zasad obs³ugi in¿ynieryjnej.
Dopuszczalna wysokoæ
 dla budynku istniej¹cego  wg stanu istniej¹cego,
 dla zabudowy nowoprojektowanej  maksymalna
14,0 m.
Linie zabudowy
 linie istniej¹cej zabudowy  do zachowania w obrysie budynku objêtego ochron¹,
 linie projektowanej zabudowy  cile okrelone,
nieprzekraczalne,
 linia przes³ony wnêtrza blokowego.
4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od ul. Kopernika nr 075  81, ul.
Mickiewicza nr 074  82.
Parkingi: dla zatrudnionych 10 stanowisk/100 zatrudnionych, dla us³ug 10 stanowisk/1000 m2 powierzchni
u¿ytkowej. Lokalizacja w projektowanych obiektach
us³ugowych w formie gara¿oparkingów.
5. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z indywidualnych, niskoemisyjnych róde³ ciep³a.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Na terenie strefy wszelkie prace ziemne nale¿y
prowadziæ pod nadzorem konserwatorsko  archeologicznym.
2. Obiekty architektoniczne o wartociach kulturowych objête ochron¹:
 ul. Kopernika nr 33
Zakres ochrony: zachowanie historycznej
formy budynku i wystroju elewacji, detalu architektonicznego, stolarki okiennej i drzwiowej, tradycyjnych materia³ów oraz autentycznych elementów wyposa¿enia i wystroju
wnêtrz.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
Uzupe³nienia pierzei ul. Kopernika i wykszta³cenie
pierzei od strony Al. Rod³a.
W projektowanej zabudowie nale¿y zachowaæ historycznie wykszta³cone zasady kszta³towania zabudowy, w tym: proporcje strefy muru do strefy
dachu, kierunek przebiegu kalenicy, k¹t nachylenia po³aci dachowych nawi¹zuj¹cy do s¹siedniej
zabudowy objêtej ochron¹, materia³y nawi¹zuj¹ce kolorytem do tradycyjnych.
Elementy ma³ej architektury nale¿y projektowaæ
w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
W zachodniej czêci strefy nale¿y urz¹dziæ zieleniec z
niskich krzewów i bylin o wysokich walorach zdobniczych.
Projektowane tereny zielone swym uk³adem winny
eksponowaæ wyodrêbniony na rysunku ci¹g pieszy.
W budynkach od strony Al. Rodla nale¿y przewidzieæ
wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych.
8. ZAGRO¯ENIA
Przy realizacji zabudowy ewentualne kolizje z istniej¹cym podziemnym uzbrojeniem terenu nale¿y eliminowaæ poprzez stosowanie przepustów w formie podcieni, przejæ bramowych lub przez prze³o¿enie sieci.
9. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA
0%
11. INNE ZAPISY
Ustala siê obligatoryjnoæ, oznaczonych na rysunku
planu, przejæ pieszych prowadz¹cych przez teren
strefy np. w postaci pasa¿u w projektowanej zabudowie.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 037
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 0,88
KARTA TERENU
Nr STREFY 33
2. FUNKCJA
Strefa us³ugowa.
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W istniej¹cych budynkach dopuszcza siê istniej¹c¹
funkcjê mieszkaniow¹ z mo¿liwoci¹ zmiany na us³ugow¹, pod warunkiem zapewnienia dostêpnoci do
lokali u¿ytkowych niezale¿nej od funkcji mieszkaniowej lub uzyskania zgody w³acicieli i g³ównych lokatorów mieszkañ.
WARUNKI ZABUDOWY
Intensywnoæ zabudowy
 dla dzia³ki nr 86/2  wg stanu istniej¹cego,
 dla pozosta³ych dzia³ek  nie ustala siê.
Zasady podzia³u terenu
 regulacja podzia³ów w³asnociowych z wy³¹czeniem
dzia³ki nr 86/2.
Udzia³ powierzchni zabudowanej
 dla dzia³ki nr 86/2  wg stanu istniej¹cego,
 dla pozosta³ych dzia³ek  maksymalny 60%.
Dopuszczalna wysokoæ
 dla budynków istniej¹cych objêtych ochron¹  wg
stanu istniej¹cego,
 dla pozosta³ych budynków  maksymalna 12,0 m.
Linie zabudowy
 linie istniej¹cej zabudowy  do zachowania w obrysie budynków objêtych ochron¹,
 linie projektowanej zabudowy  cile okrelone.
DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od ul. Kopernika nr 075  81, ul.
17-go Marca nr 082  81, ul. ¯eromskiego nr 080  81.
Parkingi: dla zatrudnionych 10 stanowisk/100 zatrudnionych, dla us³ug 10 stanowisk/1000,0 m2 powierzchni
u¿ytkowej.
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z miejskiej sieci ciep³owniczej
lub z indywidualnych, niskoemisyjnych ¿róde³ ciep³a.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Na terenie strefy wszelkie prace ziemne nale¿y
prowadziæ pod nadzorem konserwatorsko  archeologicznym.
2. Obiekty architektoniczne wpisane do rejestru zabytków:
 ul. 17-go Marca nr 32 dec. nr 53/79 z dn.
13.06.1979 r.
Zakres ochrony: pe³na ochrona.
3. Obiekty architektoniczne o wartociach kulturowych objête ochron¹:
 ul. Kopernika nr 8,
 ul. ¯eromskiego nr 43
Zakres ochrony: zachowanie historycznej skali
budynków, proporcji strefy muru do strefy dachu, tradycyjnych materia³ów.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
Uzupe³nienia pierzei ul. Kopernika, ul. 17-go Marca i ul. ¯eromskiego.
W nowoprojektowanej zabudowie nale¿y zachowaæ
historycznie wykszta³cone zasady kszta³towania za-
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budowy ródmiejskiej objêtej ochron¹, w tym: proporcje strefy muru do strefy dachu, kierunek przebiegu kalenicy, k¹t nachylenia po³aci dachowych, materia³y nawi¹zuj¹ce kolorytem do tradycyjnych.
Odtworzenie za³o¿enia ogrodowo  willowego na
dzia³ce nr 86/2.
Elementy ma³ej architektury nale¿y projektowaæ w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Na czêci dzia³ki nr 86/2 poroniêtej cennym gatunkowo i wiekowo drzewostanem nale¿y urz¹dziæ ogród
o charakterze miejskim, powi¹zany z projektowanym
ci¹giem pieszym ³¹cz¹cym ulice Kopernika i ¯eromskiego.
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
ZAGRO¯ENIA
Przy realizacji zabudowy ewentualne kolizje z istniej¹cym podziemnym uzbrojeniem terenu nale¿y eliminowaæ poprzez stosowanie przepustów w formie podcieni, przejæ bramowych lub przez prze³o¿enie sieci.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
Nie ustala siê.

MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 038
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 2,13
KARTA TERENU
Nr STREFY 33
2. FUNKCJA
Strefa us³ugowa.
W istniej¹cych budynkach dopuszcza siê istniej¹c¹
funkcjê mieszkaniow¹ z mo¿liwoci¹ zmiany na us³ugow¹, pod warunkiem zapewnienia dostêpnoci do
lokali u¿ytkowych niezale¿nej od funkcji mieszkaniowej lub uzyskania zgody w³acicieli i g³ównych lokatorów mieszkañ.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Intensywnoæ zabudowy
 okrelaj¹ poni¿sze ustalenia dotycz¹ce dopuszczalnej wysokoci zabudowy oraz powierzchni zabudowanej wyznaczonej liniami zabudowy i przepisami
prawa budowlanego.
Zasady podzia³u terenu
 nie ustala siê.
Udzia³ powierzchni zabudowanej
 dla zabudowy istniej¹cej objêtej ochron¹ konserwatorsk¹  wg stanu istniej¹cego,
 dla zabudowy projektowanej  okrelaj¹ linie zabudowy, przepisy prawa budowlanego i ograniczenia
wynikaj¹ce z zasad obs³ugi in¿ynieryjnej.
Dopuszczalna wysokoæ
 dla zabudowy istniej¹cej objêtej ochron¹ konserwatorsk¹  wg stanu istniej¹cego,
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 dla zabudowy projektowanej  maksymalna 14,0 m.
Linie zabudowy
 linie istniej¹cej zabudowy  do zachowania w obrysie budynków objêtych ochron¹,
 linie projektowanej zabudowy  cile okrelone,
nieprzekraczalne,
 linia przes³ony wnêtrza blokowego.
DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od ul. Kopernika nr 075  81, ul.
Mickiewicza nr 074  82, ul. ¯eromskiego nr 080  81.
Parkingi: dla zatrudnionych 10 stanowisk/100 zatrudnionych, dla us³ug 10 stanowisk/1000,0 m2 powierzchni
u¿ytkowej.
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej. Projektowana stacja transformatorowa T1.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z miejskiej sieci ciep³owniczej.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Na terenie strefy wszelkie prace ziemne nale¿y
prowadziæ pod nadzorem konserwatorsko  archeologicznym.
2. Obiekty architektoniczne wpisane do rejestru zabytków:
 ul. Mickiewicza nr 20 dec. nr 317/93 z dn.
06.12.1993 r.
 ul. Mickiewicza nr 21 dec. nr 300/93 z dn.
3.09.1993 r.
Zakres ochrony: pe³na ochrona.
3. Obiekty architektoniczne o wartociach kulturowych objête ochron¹:
 ul. Kopernika nr 14
Zakres ochrony: zachowanie historycznej formy budynku i wystroju elewacji, detalu architektonicznego, stolarki okiennej i drzwiowej,
tradycyjnych materia³ów oraz autentycznych
elementów wyposa¿enia i wystroju wnêtrz.
 ul. ¯eromskiego nr 32,35
Zakres ochrony: zachowanie historycznej skali
budynków, proporcji strefy muru do strefy dachu, tradycyjnych materia³ów.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
Uzupe³nienia pierzei ul. Kopernika, ul. Mickiewicza.
W projektowanej zabudowie nale¿y zachowaæ historycznie wykszta³cone zasady kszta³towania zabudowy ródmiejskiej w tym: proporcje strefy
muru do strefy dachu, materia³y nawi¹zuj¹ce kolorytem do tradycyjnych.
Budynki do rewaloryzacji elewacji: ul. Mickiewicza
nr 20, 21.
Elementy ma³ej architektury nale¿y projektowaæ w
nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Zieleñ winna stanowiæ integraln¹ czêæ kompozycji
uk³adu eksponuj¹cego projektowane ci¹gi piesze.
ZAGRO¯ENIA
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Przy realizacji zabudowy ewentualne kolizje z istniej¹cym podziemnym uzbrojeniem terenu nale¿y eliminowaæ poprzez stosowanie przepustów w formie podcieni, przejæ bramowych lub poprzez prze³o¿enie sieci.
9. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Zorganizowana dzia³alnoæ inwestycyjna do etapu
opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej.
10. STAWKA PROCENTOWA
0%
11. INNE ZAPISY
Nale¿y zapewniæ ogólnodostêpne przejcia piesze
przez teren strefy w miejscu wyznaczonym na rysunku planu.
Rozwi¹zania architektoniczno  przestrzenne zabudowy obszaru strefy oraz podzia³ na etapy realizacji nale¿y uzyskaæ w wyniku koncepcji urbanistyczno-architektonicznej.
Budynki do likwidacji:
ul. Kopernika nr 17 wraz z gara¿ami,
ul. Mickiewicza nr 22  24,
budynki gospodarcze, dobudówki i gara¿e na dzia³ce
nr 82/1.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 013
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 0,37
KARTA TERENU
Nr STREFY 31
2. FUNKCJA
Strefa mieszana: us³ugowo  mieszkaniowa:
 budynki us³ugowe,
 budynki us³ugowo  mieszkalne z us³ugami minimum na parterze.
W istniej¹cych budynkach mieszkalnych dopuszcza
siê istniej¹c¹ na parterze funkcjê mieszkaniow¹ z
mo¿liwoci¹ zmiany na us³ugow¹, pod warunkiem
zapewnienia dostêpnoci do lokali u¿ytkowych niezale¿nej od funkcji mieszkaniowej lub uzyskania zgody w³acicieli i g³ównych lokatorów mieszkañ.
Nie dopuszcza siê us³ug uci¹¿liwych dla funkcji
mieszkaniowej.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Intensywnoæ zabudowy
 maksymaln¹  okrelaj¹ poni¿sze ustalenia dotycz¹ce dopuszczalnej wysokoci zabudowy oraz powierzchni zabudowanej wyznaczonej liniami zabudowy.
Zasady podzia³u terenu
 nie ustala siê.
Udzia³ powierzchni zabudowanej
 maksymalny  okrelaj¹ linie zabudowy istniej¹cej
i projektowanej a tak¿e przepisy prawa budowlanego i ograniczenia wynikaj¹ce z zasad obs³ugi in¿ynieryjnej.
Dopuszczalna wysokoæ
 dla zabudowy istniej¹cej objêtej ochron¹  wg stanu istniej¹cego,
 dla zabudowy projektowanej  maksymalna 14,0 m.
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Linie zabudowy
 linie istniej¹cej zabudowy  do zachowania w obrysie budynków objêtych ochron¹,
 linie projektowanej zabudowy  cile okrelone,
nieprzekraczalne.
DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od ul. Mickiewicza nr 074  82,
ul. ¯eromskiego nr 080  81.
Parkingi: dla mieszkañców 0,8  1,0 stanowiska/1
mieszkanie, dla zatrudnionych 10 stanowisk/100 zatrudnionych dla us³ug 10 stanowisk/1000 m2 powierzchni
u¿ytkowej.
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z indywidualnych, niskoemisyjnych róde³ ciep³a.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Na terenie strefy wszelkie prace ziemne nale¿y
prowadziæ pod nadzorem konserwatorsko  archeologicznym.
2. Obiekty architektoniczne wpisane do rejestru zabytków:
 ul. Mickiewicza nr 26 dec. nr 298/93 z dn.
12.08.1993 r.
 ul. Mickiewicza nr 27 dec. nr 318/93 z dn.
10.01.1993 r.
Zakres ochrony: pe³na ochrona.
3. Obiekty architektoniczne o wartociach kulturowych objête ochron¹:
 ul. Mickiewicza nr 32
Zakres ochrony: zachowanie historycznej skali
budynków, proporcji strefy muru do strefy dachu, tradycyjnych materia³ów.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
 Uzupe³nienie pierzei ul. Mickiewicza.
 W projektowanej zabudowie nale¿y zachowaæ historycznie wykszta³cone zasady kszta³towania
zabudowy w tym: proporcje strefy muru do strefy dachu, kierunek przebiegu kalenicy, k¹t nachylenia po³aci dachowych nawi¹zuj¹cy do s¹siedniej zabudowy objêtej ochron¹, materia³y nawi¹zuj¹ce kolorytem do tradycyjnych.
 Budynek do renowacji elewacji: ul. Mickiewicza
nr 26.
 Elementy ma³ej architektury nale¿y projektowaæ
w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Na terenie niezabudowanym nale¿y wprowadziæ zieleñ i zorganizowaæ tereny rekreacyjne. Tereny gospodarcze nale¿y wyposa¿yæ w urz¹dzenia do gromadzenia segregowanych odpadów (w/w tereny nale¿y izolowaæ zieleni¹).
W przypadku dzia³alnoci gastronomicznej i rozrywkowej nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ i system wentylacyjny.
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8. ZAGRO¯ENIA
Przy realizacji zabudowy ewentualne kolizje z istniej¹cym podziemnym uzbrojeniem terenu nale¿y eliminowaæ poprzez stosowanie przepustów w formie podcieni, przejæ bramowych lub przez prze³o¿enie sieci.
9. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA
0%
11. INNE ZAPISY
Budynek do likwidacji:
ul. Mickiewicza nr 29.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 040
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 0,08
KARTA TERENU
Nr STREFY 33
2. FUNKCJA
Strefa us³ugowa.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Wg stanu istniej¹cego.
4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od ul. Dworcowej nr 045  82.
Parkingi: dla zatrudnionych 10 stanowisk/100 zatrudnionych, dla us³ug 10 stanowisk/1000 m2 powierzchni
u¿ytkowej.
5. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej.Modernizacja istniej¹cej stacji transformatorowej.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z indywidualnych, niskoemisyjnych róde³ ciep³a.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Na terenie strefy wszelkie prace ziemne nale¿y
prowadziæ pod nadzorem konserwatorsko  archeologicznym.
2. Obiekty architektoniczne o wartociach kulturowych objête ochron¹:
 ul. Dworcowa nr 24
Zakres ochrony: zachowanie historycznej skali
budynku, proporcji strefy muru do strefy dachu, tradycyjnych materia³ów
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
 Elementy ma³ej architektury nale¿y projektowaæ
w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nale¿y wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹ o wysokim stopniu odpornoci na py³owe i gazowe zanieczyszczenia
komunikacyjne, przeciwdzia³aj¹c¹ uci¹¿liwociom przyleg³ych terenów komunikacyjnych.

Poz. 184

8.
9.

10.
11.

 637 

W istniej¹cym budynku nale¿y przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych.
ZAGRO¯ENIA
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
Nie ustala siê.

MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 041
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 0,65
KARTA TERENU
Nr STREFY 33
2. FUNKCJA
Strefa us³ugowa.
W istniej¹cych budynkach dopuszcza siê istniej¹c¹
funkcjê mieszkaniow¹ z mo¿liwoci¹ zmiany na us³ugow¹ pod warunkiem zapewnienia dostêpnoci do
lokali u¿ytkowych niezale¿nej od funkcji mieszkaniowej lub uzyskania zgody w³acicieli i g³ównych lokatorów mieszkañ.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Intensywnoæ zabudowy
 dla dzia³ki nr 2/2 i czêci dzia³ki nr 1/7 po³o¿onej miêdzy dzia³kami nr 2/2 i 3  wskanik intensywnoci
zabudowy  minimalny 0,80, dla pozosta³ego terenu  wg stanu istniej¹cego.
Zasady podzia³u terenu
 dopuszcza siê podzia³y wtórne dla terenu posesji
przy ul. Dworcowej nr 1 i 1A.
Udzia³ powierzchni zabudowanej
 dla dzia³ki nr 2/2 i czêci dzia³ki nr 1/7 po³o¿onej miêdzy dzia³kami nr 2/2 i 3  maksymalny 50%,
 dla pozosta³ego terenu  wg stanu istniej¹cego.
Dopuszczalna wysokoæ
 dla zabudowy istniej¹cej objêtej ochron¹  wg stanu istniej¹cego,
 dla zabudowy projektowanej  maksymalna 10,0 m.
Linie zabudowy
 linie istniej¹cej zabudowy  do zachowania w obrysie budynków objêtych ochron¹,
 linie projektowanej zabudowy  nieprzekraczalne,
 linia przes³ony od projektowanego ci¹gu pieszego.
4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od ul. Dworcowej nr 045  82.
Parkingi: dla zatrudnionych 10 stanowisk/100 zatrudnionych, dla us³ug 10 stanowisk/1000,0 m2 powierzchni
u¿ytkowej.
5. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej. Modernizacja istniej¹cej stacji transformatorowej.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z miejskiej sieci ciep³owniczej.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Na terenie strefy wszelkie prace ziemne nale¿y
prowadziæ pod nadzorem konserwatorsko  archeologicznym.
2. Obiekty architektoniczne o wartociach kulturowych objête ochron¹:
 ul. Dworcowa nr 1A, 3, 4
Zakres ochrony: zachowanie historycznej
formy budynków i wystroju elewacji, detalu
architektonicznego, stolarki okiennej
i drzwiowej, tradycyjnych materia³ów oraz
autentycznych elementów wyposa¿enia
i wystroju wnêtrz.
 ul. Dworcowa nr 1 i obiekt gospodarczy na
zapleczu budynków przy ul. Dworcowej nr 2
i 3.
Zakres ochrony: zachowanie historycznej
skali budynków, proporcji strefy muru do
strefy dachu, tradycyjnych materia³ów.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej.
Zasady przebudowy istniej¹cych obiektów przy
ul. Dworcowej nr 1B i 2: nale¿y zachowaæ historycznie wykszta³cone zasady kszta³towania zabudowy w tym: proporcje strefy muru do strefy dachu, kierunek przebiegu kalenicy, k¹t nachylenia
po³aci dachowych nawi¹zuj¹cy do s¹siedniej zabudowy objêtej ochron¹, materia³y nawi¹zuj¹ce
kolorytem do tradycyjnych.
Budynki do renowacji elewacji: obiekt gospodarczy na zapleczu budynków przy ul. Dworcowej nr
2 i 3.
Elementy ma³ej architektury nale¿y projektowaæ
w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
W budynkach od strony Al. Rod³a i ul. Dworcowej nale¿y przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych.Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone inwentaryzacj¹
i waloryzacj¹ zieleni.
8. ZAGRO¯ENIA
Przy realizacji zabudowy ewentualne kolizje z istniej¹cym podziemnym uzbrojeniem terenu nale¿y eliminowaæ poprzez stosowanie przepustów w formie podcieni, przejæ bramowych lub poprzez prze³o¿enie sieci.
9. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA
0%
11. INNE ZAPISY
Nale¿y zapewniæ mo¿liwoæ ogólnodostêpnego przejcia pieszego przez teren strefy w miejscu wyznaczonym na rysunku planu.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 042
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 0,21
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KARTA TERENU
Nr STREFY 31
FUNKCJA
Strefa mieszana: us³ugowo  mieszkaniowa:
 budynki us³ugowe,
 istniej¹cy budynek mieszkalny przy ul. ¯elaznej nr
5; dopuszcza siê zmianê istniej¹cej w parterze funkcji mieszkaniowej na us³ugow¹, pod warunkiem zapewnienia dostêpnoci do lokali u¿ytkowych niezale¿nej od funkcji mieszkaniowej lub uzyskania zgody w³acicieli i g³ównych lokatorów mieszkañ w
obrêbie jednego pionu komunikacyjnego.
Nie dopuszcza siê us³ug uci¹¿liwych dla funkcji
mieszkaniowej.
WARUNKI ZABUDOWY
Intensywnoæ zabudowy
 wskanik intensywnoci dla projektowanej zabudowy po wy³¹czeniu dzia³ki istniej¹cego budynku  minimalny 1,50.
Zasady podzia³u terenu
 dopuszcza siê podzia³y wtórne, z zastrze¿eniem dla
istniej¹cego budynku przy ul. ¯elaznej nr 5 minimalnej dzia³ki o powierzchni 900,0 m2.
Udzia³ powierzchni zabudowanej
 dla istniej¹cej zabudowy  wg stanu istniej¹cego,
 dla dzia³ki projektowanej zabudowy  maksymalny
60%.
Dopuszczalna wysokoæ
 dla zabudowy istniej¹cej  wg stanu istniej¹cego,
 dla zabudowy projektowanej  maksymalna 12,0 m,
dla dominanty 14,0 m.
Linie zabudowy
 linie istniej¹cej zabudowy  do zachowania,
 linie projektowanej zabudowy  nieprzekraczalne
 linia przes³ony wnêtrza blokowego.
DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od ul. ¯elaznej nr 046  82 i ulicy
dojazdowej nr 049  81.
Parkingi: dla mieszkañców 0,8  1,0 stanowiska/1
mieszkanie, dla zatrudnionych 10 stanowisk/100 zatrudnionych, dla us³ug 10 stanowisk/1000 m2 powierzchni
u¿ytkowej.
ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z miejskiej sieci ciep³owniczej.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Na terenie strefy wszelkie prace ziemne nale¿y
prowadziæ pod nadzorem konserwatorsko  archeologicznym.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
Wykszta³cenie pierzei ul. ¯elaznej i Al. Rod³a.
W projektowanej zabudowie nale¿y zachowaæ historycznie wykszta³cone zasady kszta³towania zabudowy, w tym: proporcje strefy muru do strefy
dachu, kierunek przebiegu kalenicy, k¹t nachylenia

7.

8.

9.

10.
11.

Poz. 184
po³aci dachowych nawi¹zuj¹cy do s¹siedniej zabudowy objêtej ochron¹, materia³y nawi¹zuj¹ce kolorytem do tradycyjnych.
Dominanta architektoniczna: akcent w zespole projektowanej zabudowy na osi Al. Rod³a.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wewn¹trz zabudowy strefy nale¿y zorganizowaæ teren zieleni o wysokich walorach zdobniczych.
W budynkach od strony Al. Rodla nale¿y przewidzieæ
wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych.
W przypadku dzia³alnoci gastronomicznej i rozrywkowej nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ i system wentylacyjny.
ZAGRO¯ENIA
Przy realizacji zabudowy ewentualne kolizje z istniej¹cym podziemnym uzbrojeniem terenu nale¿y eliminowaæ poprzez stosowanie przepustów w formie podcieni, przejæ bramowych lub przez prze³o¿enie sieci.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
Budynki do likwidacji: obiekty gospodarcze i gara¿e
wewn¹trz bloku.

MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 043
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 0,15
KARTA TERENU
Nr STREFY 31
2. FUNKCJA
Strefa mieszana: us³ugowo  mieszkaniowa:
 budynki us³ugowe,
 budynki us³ugowo  mieszkalne z us³ugami w parterze.
W istniej¹cych budynkach dopuszcza siê zmianê istniej¹cej na parterze funkcji mieszkaniowej na us³ugow¹, pod warunkiem zapewnienia dostêpnoci do
lokali u¿ytkowych, niezale¿nej od funkcji mieszkaniowej lub uzyskania zgody w³acicieli i g³ównych
lokatorów mieszkañ.
Nie dopuszcza siê us³ug uci¹¿liwych dla funkcji
mieszkaniowej.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Intensywnoæ zabudowy
 wskanik intensywnoci zabudowy  maksymalny
1,20.
Zasady podzia³u terenu
 nie ustala siê.
Udzia³ powierzchni zabudowanej
 maksymalny  30%.
Dopuszczalna wysokoæ
 maksymalna 12,0 m.
Linie zabudowy
 linie istniej¹cej zabudowy dla budynku przy ul. ¯elaznej nr 4  do zachowania,
 linie projektowanej zabudowy  nieprzekraczalne
 linia przes³ony wnêtrza blokowego.
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4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od ul. ¯elaznej nr 046  82 i ulicy dojazdowej nr 049  81.
Parkingi: dla mieszkañców 0,8  1,0 stanowiska/1
mieszkanie, dla zatrudnionych:10 stanowisk/100 zatrudnionych, dla us³ug 10 stanowisk/1000 m2 powierzchni u¿ytkowej.
5. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z miejskiej sieci ciep³owniczej.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci
kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Na terenie strefy wszelkie prace ziemne nale¿y
prowadziæ pod nadzorem konserwatorsko  archeologicznym.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
W przypadku dzia³alnoci gastronomicznej i rozrywkowej nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ i system wentylacyjny.
W budynkach mieszkalnych nale¿y wprowadziæ
wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych.
8. ZAGRO¯ENIA
Przy realizacji zabudowy ewentualne kolizje z istniej¹cym podziemnym uzbrojeniem terenu nale¿y eliminowaæ poprzez stosowanie przepustów w formie podcieni, przejæ bramowych lub przez prze³o¿enie sieci.
9. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA
0%
11. INNE ZAPISY
Ustala siê wykszta³cenie zabudowy i przes³on tworz¹cych pierzejê ul. ¯elaznej na odcinku od AL. Rod³a do
projektowanego parkingu nr 048  85.
Wykszta³cenie wnêtrza blokowego przy u¿yciu przes³on wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cej strefy.
Budynki do likwidacji: obiekty gospodarcze i gara¿e
wewn¹trz bloku.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 044
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 0,22
KARTA TERENU
Nr STREFY 33
2. FUNKCJA
Strefa us³ugowa.
W istniej¹cym budynku dopuszcza siê istniej¹c¹ funkcjê mieszkaniow¹.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. WARUNKI ZABUDOWY
Wg stanu istniej¹cego.
4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: od ul. Dworcowej nr 045  82
i ul. ¯elaznej nr 046  82.
Parkingi: dla zatrudnionych 10 stanowisk/100 zatrudnionych, dla us³ug 10 stanowisk/1000 m2 powierzchni u¿ytkowej, dla mieszkañców 0,8-1,0 stanowiska/1
mieszkanie.
5. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Woda  z sieci miejskiej wodoci¹gowej.
Elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej.
Gaz  z sieci gazowej niskiego cinienia.
Zaopatrzenie w ciep³o  z miejskiej sieci ciep³owniczej.
cieki  sanitarne i wody opadowe  do miejskich sieci
kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.
Gospodarka odpadami sta³ymi  segregacja i wywóz
na miejskie sk³adowisko.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
6.1.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad ochrony istniej¹cych obiektów
1. Na terenie strefy wszelkie prace ziemne nale¿y
prowadziæ pod nadzorem konserwatorsko 
archeologicznym.
2. Obiekty architektoniczne o wartociach kulturowych objête ochron¹:
 ul. Dworcowa nr 14
Zakres ochrony: zachowanie historycznej
formy budynku i wystroju elewacji, detalu architektonicznego, stolarki okiennej i drzwiowej, tradycyjnych materia³ów oraz autentycznych elementów wyposa¿enia i wystroju
wnêtrz.
6.2.Warunki konserwatorskie dotycz¹ce zasad kszta³towania elementów struktury przestrzennej.
Elementy ma³ej architektury nale¿y projektowaæ
w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nale¿y zachowaæ teren zieleñca le¿¹cy po pó³nocnej
stronie budynku.
W istniej¹cym budynku nale¿y przewidzieæ wzmocnion¹ izolacyjnoæ akustyczn¹ przegród zewnêtrznych.
8. ZAGRO¯ENIA
Nie ustala siê.
9. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA
0%
11. INNE ZAPISY
Nie ustala siê.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 045
1. POWIERZCHNIA w ha: 1,20
KARTA ULICY
Nr STREFY 82
2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
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Ul. Dworcowa  ulica zbiorcza.
Parametry ulicy:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 20,0 ÷ 45,0 m,
 docelowy przekrój jezdni:
a) jezdnia 2 x 2 pasy ruchu w przekroju jednoprzestrzennym na odcinku od Al. Rod³a do placu dworcowego,
b) jezdnia 2 x 2 pasy ruchu rozdzielone pasem zieleni szerokoci 4,0 m na terenie placu dworcowego
 docelowa modernizacja skrzy¿owania ul. Dworcowej z ³¹cznic¹ przebiegaj¹c¹ pod estakad¹ Al. Rod³a
w zakresie umo¿liwiaj¹cym lewoskrêt z zachodniego odcinka ul. Dworcowej na ³¹cznicê 051-82.
Dla potrzeb projektowanego skrzy¿owania wykorzystana bêdzie czêæ nie zainwestowanego terenu stacji PKP Malbork,
 wzd³u¿ pó³nocnej jezdni ul. Dworcowej przewidziana jest zatoka dla postoju taksówek osobowych,
 na po³udniowej jezdni w obrêbie placu dworcowego, przewidziane s¹ 4 przystanki dla wysiadaj¹cych
z autobusów MZK i PKS.
3. PARKINGI
Zatoka parkingowa przed budynkiem dworca na 15
stanowisk samochodów osobowych.
4. ZIELEÑ
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
Nale¿y uzupe³niæ wypady w istniej¹cych szpalerach drzew przyulicznych.
5. INNE ZAPISY
Stawka procentowa  0%.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 046
1. POWIERZCHNIA w ha: 0,60
KARTA ULICY
Nr STREFY 82
2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Ul. ¯elazna  ulica zbiorcza.
Parametry ulicy:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 16,0 ÷ 33,0 m.
 powi¹zanie z Al. Rod³a tylko z dopuszczonym zjazdem na ul. ¯elazn¹ poprzez pas wy³¹czenia z ruchu
 docelowe poszerzenie jezdni do szerokoci 10,5 m,
(3 pasy ruchu), zwi¹zane z budow¹ dworca autobusowego na terenie nr 047-85,
 z ul. ¯elaznej przewidziano dostêpnoæ ko³ow¹ do
projektowanego w/w dworca autobusowego, projektowanego parkingu samochodów osobowych
oraz projektowanych poza granic¹ opracowania planu, po po³udniowej stronie ul. ¯elaznej parkingów:
autokarowego i samochodów osobowych,
 w ci¹gu ul. ¯elaznej przewidziane s¹ zatoki dla postoju taksówek baga¿owych i parkingowa dla samochodów osobowych.
3. PARKINGI
Zatoka parkingowa na oko³o 50 stanowisk samochodów osobowych, zatoka postojowa dla 6-8 taksówek
baga¿owych.
4. ZIELEÑ
Nale¿y wzd³u¿ ulicy wprowadziæ zadrzewienie.

Poz. 184

5. INNE ZAPISY
Stawka procentowa  0%.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 047
1. POWIERZCHNIA w ha: 0,56
KARTA TERENU
Nr STREFY 85
2. FUNKCJA
Projektowany dworzec autobusowy komunikacji miejskiej i dalekobie¿nej.
Parametry dworca:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 40,0 ÷ 50,0
X 55,0 ÷ 130,0 m.
 wspólny dworzec komunikacji miejskiej i dalekobie¿nej w Malborku obejmuj¹cy:
 4 stanowiska dla wysiadaj¹cych na ul. Dworcowej,
 12 stanowisk dla wsiadaj¹cych przy trzech krawêdziach peronowych projektowanego dworca,
 budynek dworca usytuowany przy ul. Dworcowej,
 parking dla postoju planowego autobusów na 12÷15
stanowisk, usytuowany na terenie PKP poza stref¹,
Dostêpnoæ ko³owa dworca z ul. ¯elaznej, dostêpnoæ piesza z ul. Dworcowej i z projektowanego ci¹gu pieszego ³¹cz¹cego Al. Rod³a z dworcem autobusowym.
3. PARKINGI DLA AUTOBUSÓW
Nie wystêpuj¹, mo¿liwy jedynie krótki planowy postój
autobusów przy krawêdzi peronowej.
Postoje planowane d³u¿sze, na terenie parkingu poza
dworcem autobusowym.
4. ZIELEÑ
Nie ustala siê.
5. INNE ZAPISY
Budynek dworca autobusowego winien nawi¹zywaæ
form¹ architektoniczn¹ do istniej¹cego budynku dworca kolejowego w zakresie proporcji strefy muru do strefy dachu oraz w zakresie materia³ów i kolorytu. Wysokoæ projektowanego budynku dworca autobusowego  maksymalna 10,0 m. Projektowana zabudowa
dworca autobusowego winna wspó³tworzyæ wraz z
istniej¹c¹ zabudow¹ PKP jednolite uliczne wnêtrze architektoniczno-krajobrazowe, o spójnej kompozycyjnie
nawierzchni, zieleni i ma³ej architekturze (owietlenie,
³awki, murki itp.).
Zagro¿enia: du¿y ruch autobusowy.
Stawka procentowa  0%.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 048
1. POWIERZCHNIA w ha: 0,19]
KARTA ULICY
Nr STREFY 85
2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Parking wielopoziomowy na 200 stanowisk samochodów osobowych.
Parametry parkingu:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 40,0 x (40,0
m  50,0 m).
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 parking na min 80 i docelowo na 200 stanowisk samochodów osobowych przeznaczony dla obs³ugi
wêz³a integracyjnego komunikacji zbiorowej przy
stacji PKP Malbork,
 stanowiska postojowe 2,3 X 4,6 m, jezdnia manewrowa 5,5 ÷ 6,0 m,
Dostêpnoæ ko³owa parkingu od ul. ¯elaznej.
3. PARKINGI
Docelowo  parking wielopoziomowy, maksymalnie 3
kondygnacje, na 200 stanowisk samochodów osobowych.
Etap  parking jednopoziomowy na 80 stanowisk samochodów osobowych.
4. ZIELEÑ
Nie ustala siê.
5. INNE ZAPISY
Stawka procentowa  0%.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 049
1. POWIERZCHNIA w ha: 0,07
KARTA ULICY
Nr STREFY 81
2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Ul. ¯elazna  odcinek stanowi¹cy dojazd wewnêtrzny
do zabudowy.
Parametry ulicy:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 12,0 m,
 szerokoæ jezdni 6,0
3. PARKINGI
Nie ustala siê.
4. ZIELEÑ
Nie ustala siê.
5. INNE ZAPISY
Stawka procentowa  0%.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 050
1. POWIERZCHNIA w ha: 0,16
KARTA ULICY
Nr STREFY 86
2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYMFUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Projektowany ci¹g pieszy ³¹cz¹cy Al. Rod³a z dworcem
autobusowym i kolejowym jako przed³u¿enie g³ównego ci¹gu pieszego centrum miasta  ul. Kociuszki.
Parametry: szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 5,0
÷ 32,0 m.
3. PARKINGI
Nie ustala siê.
4. ZIELEÑ
Przechodz¹cy przez teren strefy ci¹g pieszy wyposa¿yæ w miejsca do krótkotrwa³ego wypoczynku i drobne formy zieleni ozdobnej.
5. INNE ZAPISY
Projektowanemu ci¹gowi pieszemu winny towarzyszyæ: interesuj¹ca oprawa architektoniczna i zieleñ wytyczaj¹ce kierunek przejcia oraz us³ugi.Powi¹zanie projektowanego ci¹gu pieszego 050-86 z ulic¹ Kociuszki
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zapewni tunelowe przejcie piesze pod ulic¹ Al. Rod³a.
Stawka procentowa  0%.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 051
1. POWIERZCHNIA w ha: 1,30
KARTA ULICY
Nr STREFY 82
2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Istniej¹ca ³¹cznica ul. Dworcowej z Al. Rod³a  ulica
zbiorcza.
Parametry ulicy:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 26,0  55,0 m,
 jezdnia 1 X 2 pasy ruchu,
Powi¹zanie z projektowan¹ ulic¹ dojazdow¹ 059-81
w postaci skrzy¿owania jednopoziomowego, skanalizowanego.
Docelowa modernizacja skrzy¿owania z ul. Dworcow¹ w zakresie umo¿liwiaj¹cym lewoskrêt z zachodniego odcinka ul. Dworcowej na ³¹cznicê 051-82, z
zajêciem czêci nie zainwestowanego terenu stacji
PKP Malbork.
Na ³¹cznicy dopuszcza siê ruch jednokierunkowy relacji ul. Dworcowa  Al. Rod³a.
3. PARKINGI
Nie ustala siê.
4. ZIELEÑ
Nale¿y zachowaæ istniej¹cy, wartociowy drzewostan
i uzupe³niæ wypady w szpalerach drzew.
5. INNE ZAPISY
Stawka procentowa  0%.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 052
1. POWIERZCHNIA w ha: 5,97
KARTA ULICY
Nr STREFY 83
2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Al. Rod³a  ulica g³ówna, ci¹g drogi krajowej nr 22 relacji Kostrzyñ  Malbork  Grzechotki
Parametry ulicy:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 30,0 ÷ 67,0 m,
 jezdnia 2 X 2 pasy ruchu z pasem izolacyjnym zieleni,
 docelowo poszerzenie przekroju jezdni nad Nogatem do 2 X 2 pasów ruchu, poprzez dobudowê
mostu dla drugiej jezdni, po pó³nocnej stronie jezdni istniej¹cej,
Obs³uga przyleg³ego terenu:
a) przez wêze³ z ulic Sikorskiego (drog¹ wojewódzk¹ 
55), ¯elazn¹ i Dworcow¹,W rozwi¹zaniu planu adaptuje siê istniej¹cy wêze³, uzupe³niony bezkolizyjnym
tunelowym przejciem pieszym pod Al. Rod³a w ci¹gu ulic Kociuszki  Dworcowa, szerokoæ tunelu 8,0
÷ 10,0 m.
b) przez skrzy¿owanie z ul. Mickiewicza. W rozwi¹zaniu skrzy¿owania Al. Rod³a z ul Mickiewicza, plan
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przewiduje modernizacjê wlotów ulicy Mickiewicza
obejmuj¹c¹ poszerzenie jezdni do 2+1 pasów ruchu, z
w¹skim pasem izolacyjnym, szerokoci 1,50 m. Poszerzenie szerokoci jezdni do dwóch pasm ruchu na wlocie na skrzy¿owanie umo¿liwi prawid³ow¹ kanalizacjê
kierunkow¹ ruchu ko³owego.
Program sygnalizacji wietlnej na skrzy¿owaniu ulic Al.
Rod³a i Mickiewicza wymagaæ bêdzie koordynacji na
obu ci¹gach ulic:
 Al. Rod³a od wê z³a z ul. Sikorskiego do Placu S³owiañskiego,
 ul. Mickiewicza od ul. Kopernika do ul. Pi³sudskiego.
c) przez skrzy¿owanie z ul. 17-go Marca. W rozwi¹zaniu planu adaptuje siê istniej¹ce skrzy¿owanie
Al. Rod³a z ul. 17-go Marca.
d) przez skrzy¿owanie z Placem S³owiañskim, (z drog¹ krajow¹ 55).Docelowe rozwi¹zanie skrzy¿owania dróg krajowych nr 22 i 55 na Pl. S³owiañskimobejmuje jego modernizacjê w zakresie wynikaj¹cym z budowy mostu nad Nogatem dla drugiej jezdni Al. Rod³a. Zamierzenie to wymagaæ
bêdzie zachowania pe³nego przekroju 2 X 2 pasy
ruchu, na ca³ym ci¹gu Al. Rod³a.
e) przez istniej¹cy zjazd z Al. Rod³a do stacji paliw w
rejonie skrzy¿owania z ul. Mickiewicza. Adaptuje
siê w planie istniej¹cy zjazd z pasem wy³¹czenia z
ruchu z po³udniowej jezdni Al. Rod³a do stacji
paliw w s¹siedztwie skrzy¿owania z ul. Mickiewicza.
f) przez projektowany zjazd i wyjazd na teren nr 028
Centrum z pó³nocnej jezdni Al. Rod³a. Zjazd z Al.
Rod³a poprzez pas wy³¹czenia z ruchu wzd³u¿
pó³nocnej jezdni. Wyjazd na Al. Rod³a, na jej pó³nocn¹ jezdniê. wymaga przesuniêcia o 40m w
stronê zachodni¹ istniej¹cej autobusowej zatoki
przystankowej.
g) przez bezkolizyjne przejcia piesze. W ci¹gu Al.
Rod³a plan przewiduje cztery tunelowe przejcia
piesze z us³ugami wbudowanymi:
 w ci¹gu ulic Kociuszki  Dworcowa, po trasie
historycznej ulicy,
 po trasie ci¹gu pieszego, od osiedla zabudowy
wielorodzinnej; rejon ul. Jasnej do ul. Kociuszki,
 po trasie ci¹gu pieszego od ul. Kopernika do
ul. Poczty Gdañskiej.
 po trasie ci¹gu pieszego od Placu S³owiañskiego do Starego Miasta.
3. PARKINGI
Nie ustala siê.
4. ZIELEÑ
Nale¿y zachowaæ istniej¹cy, wartociowy drzewostan.
Na zieleñcach wzd³u¿ ca³ej ulicy nale¿y wprowadziæ
obsadzenia drzewami i krzewami, ró¿nicuj¹c ich wysokoæ (od 0,5 m), dla zachowania widocznoci na
skrzy¿owaniach. Po³o¿ony w czêci zachodniej strefy
zieleniec stanowi¹cy fragment strefy 033-63 nale¿y
wzbogaciæ o formy ozdobne drzew i krzewów.
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
5. INNE ZAPISY
Stawka procentowa  0%.

Poz. 184

MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 053
1. POWIERZCHNIA w ha: 0,06
KARTA ULICY
Nr STREFY 81
2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Ul. Sienkiewicza  ulica dojazdowa.
Parametry ulicy:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 11,0 ÷ 12,0 m,
 zaleca siê zagospodarowanie w postaci jednoprzestrzennego ci¹gu pieszo  jezdnego,
Dostêpnoæ ko³owa od strony wnêtrza blokowego
028-31, dostêpnoæ piesza od Al. Rod³a i ul. Kociuszki.
3. PARKINGI
Nie ustala siê.
4. ZIELEÑ
Nie ustala siê.
5. INNE ZAPISY
Stawka procentowa  0%.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 054
1. POWIERZCHNIA w ha: 1,01
KARTA ULICY
Nr STREFY 86
2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Ul. Kociuszki  fragment g³ównego ci¹gu pieszego
centrum miasta, relacji dworzec PKP  ZAMEK.
Parametry ulicy:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 14,0 ÷ 60,0 m,
 zagospodarowania ulicy w postaci jednoprzestrzennego ci¹gu pieszego, na odcinku od Al. Rod³a do ul.
Piastowskiej.
3. PARKINGI
Nie ustala siê.
4. ZIELEÑ
Na teren strefy stanowi¹cej g³ówny ci¹g pieszy ³¹cz¹cy teren starego miasta z dworcami PKP i PKS  nale¿y wprowadziæ indywidualnie projektowane, unikalne
formy zieleni i ma³ej architektury.
Projektowany plac w zachodniej czêci ulicy nale¿y zagospodarowaæ ³¹cznie z terenem strefy 022-31.
W obrêbie strefy znajduje siê jedno wpisane do Rejestru Zabytków Przyrody  drzewo pomnikowe, zagospodarowanie pobliskiego terenu nale¿y opracowaæ
w sposób podporz¹dkowany ekspozycji tego drzewa.
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
5. INNE ZAPISY
Elementy ma³ej architektury i nawierzchni nale¿y projektowaæ w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
Stawka procentowa  0%.

Poz. 184

 643 

MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 055
1. POWIERZCHNIA w ha: 0,16
KARTA ULICY
Nr STREFY 81
2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Ul. Warecka  ulica dojazdowa.
Parametry ulicy:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 11,0 ÷ 18,0 m,
 szerokoæ jezdni  5,5 ÷ 6,0 m,
 linie zabudowy jak na rysunku planu,
 ulica bez przejazdu, zakoñczona zawrotk¹ w s¹siedztwie ul. Kociuszki z wykorzystaniem dojazdu do strefy 026-31.
3. PARKINGI
Nie ustala siê.
4. ZIELEÑ
Nale¿y uzupe³niæ wypady w istniej¹cym zadrzewieniu
ulicy.
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
5. INNE ZAPISY
Stawka procentowa  0%.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 056
1. POWIERZCHNIA w ha: 0,20
KARTA ULICY
Nr STREFY 81
2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Ul. Mazurów  ulica dojazdowa.
Parametry ulicy:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 11,0 ÷ 15,0 m,
 szerokoæ jezdni  5,0 ÷ 6,0 m,
 ulica bez przejazdu zakoñczona pêtl¹ zawrotow¹.
3. PARKINGI
Nie ustala siê.
4. ZIELEÑ
Nie ustala siê.
5. INNE ZAPISY
Stawka procentowa  0%.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 057
1. POWIERZCHNIA w ha: 0,17
KARTA TERENU
Nr STREFY 85
2. FUNKCJA
Projektowany parking przy ul. Wareckiej.
3. PARKINGI
Parking wielopoziomowy na 120 ÷ 150 stanowisk postojowych samochodów osobowych w zaadaptowanym obiekcie by³ej kot³owni.
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4. ZIELEÑ
Nie ustala siê.
5. INNE ZAPISY
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska: ograniczenie emisji spalin i ha³asu do poziomu dopuszczalnego
w s¹siedztwie osiedli mieszkaniowych.
Przewiduje siê adaptacjê i rozbudowê obiektów by³ej
kot³owni dla potrzeb projektowanego parkingu.
Stawka procentowa  0%.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 058
1. POWIERZCHNIA w ha: 0,52
KARTA ULICY
Nr STREFY 81
2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Pl. Narutowicza  ulica dojazdowa (odcinek pó³nocny).
Parametry ulicy:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 14,0 ÷ 22,0 m,
 szerokoæ jezdni  5,5 ÷ 6,0 m.
3. PARKINGI
Zatoki postojowe wzd³u¿ jezdni na minimum 60 samochodów osobowych.
4. ZIELEÑ
Nale¿y wzd³u¿ ulicy wprowadziæ zadrzewienie.
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
5. INNE ZAPISY
Stawka procentowa  0%.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 059
1. POWIERZCHNIA w ha: ³¹cznie z 051-82
KARTA ULICY
Nr STREFY 81
2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Projektowana ulica dojazdowa.
Parametry ulicy:
 szerokoæ  nie wydziela siê z obszaru wê z³a drogowego,
 szerokoæ jezdni 6,0  7,0 m,
 skrzy¿owanie z ³¹cznic¹ 051-82  jednopoziomowe,
skanalizowane.
Ulica zapewnia dostêpnoæ komunikacyjn¹ do terenu 026-31 poprzez wewnêtrzny dojazd prowadzony
w strefie 024-33.
3. PARKINGI
Na zakoñczeniu dojazdu ³¹cznie z pêtl¹ zawrotow¹.
4. ZIELEÑ
Nale¿y wzd³u¿ ulicy wprowadziæ zadrzewienie.
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
5. INNE ZAPISY
Stawka procentowa  0%.
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MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 060

MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 062

1. POWIERZCHNIA w ha: 0,58
KARTA ULICY
Nr STREFY 81
2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Pl. Narutowicza  ulica dojazdowa (odcinek po³udniowy).
Parametry ulicy:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0 ÷ 33,0 m,
 szerokoæ jezdni  5,5 ÷ 6,0 m.
 zatoki postojowe samochodów osobowych i parking
wydzielony.
3. PARKINGI
Parking wydzielony na minimum 40 stanowisk samochodów osobowych.
Zatoki parkingowe na minimum 90 stanowisk samochodów osobowych.
4. ZIELEÑ
Nale¿y wprowadziæ wielopiêtrow¹ cianê zieleni w celu
odizolowania terenów mieszkaniowych od ulicy.
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
5. INNE ZAPISY
Stawka procentowa  0%.

1. POWIERZCHNIA w ha: 0,16
KARTA ULICY
Nr STREFY 81
2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Ulica dojazdowa do parkingu i terenów nad Nogatem.
Parametry ulicy:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 12,0 ÷ 28,0 m,
 szerokoæ jezdni  5,5 ÷ 6,0 m,
 pêtla nawrotowa przy wjedzie na projektowany parking.
3. PARKINGI
Nie ustala siê.
4. ZIELEÑ
Przechodz¹cy przez teren strefy ci¹g pieszy wyposa¿yæ w miejsca do krótkotrwa³ego wypoczynku i drobne formy zieleni ozdobnej.
Nale¿y wzd³u¿ ulicy wprowadziæ zadrzewienie.
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
5. INNE ZAPISY
Stawka procentowa  0%. Adaptacja istniej¹cej stacji
transformatorowej.

MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 061
1. POWIERZCHNIA w ha: 1,58
KARTA ULICY
Nr STREFY 82
2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Ul. Portowa  ulica zbiorcza.
Parametry ulicy:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 13,0 ÷ 40,0 m,
 szerokoæ jezdni  7,0 m.
 ci¹g pieszy o charakterze ci¹gu widokowego
(wschodnia ekspozycja terenów zamkowych), po
stronie Kana³u Juranda,
 skrzy¿owanie z ul. Piastowsk¹  jednopoziomowe,
proste.
3. PARKINGI
Nie ustala siê.
4. ZIELEÑ
Nale¿y uzupe³niæ wypady w istniej¹cym zadrzewieniu
ulicy.
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
5. INNE ZAPISY
Ci¹g pieszy nale¿y wyposa¿yæ w urz¹dzenia do wypoczynku (np. ³awki).
Elementy ma³ej architektury i nawierzchni nale¿y projektowaæ w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
Adaptacja istniej¹cej stacji transformatorowej.
Stawka procentowa  0%.

MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 063
1. POWIERZCHNIA w ha: 1,22
KARTA TERENU
Nr STREFY 91
2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Uk³ad torowy PKP linii Malbork  Tczew, z czêci¹ mostu nad rzek¹ Nogat.
Parametry:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0 ÷ 36,0 m,
 szerokoæ mostu  10,0 m,
Docelowa przebudowa uk³adu torowego w zakresie wynikaj¹cym z podniesienia parametrów technicznych magistrali kolejowej Gdañsk  Warszawa.
3. PARKINGI
Nie ustala siê.
4. ZIELEÑ
Nie ustala siê.
5. INNE ZAPISY
Stawka procentowa  0%.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 064
1. POWIERZCHNIA w ha: 0,74
KARTA ULICY
Nr STREFY 81 i 82
2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Ul. Piastowska  ulica zbiorcza na odcinku od ul. Pi³-
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sudskiego do ul. Portowej, ulica lokalna na odcinku od
ul. Portowej do ul. Starociñskiej.
Parametry ulicy:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 20,0 ÷ 27,0 m,
 szerokoæ jezdni  7,0 m.
Skrzy¿owanie z ci¹giem ulic Pi³sudskiego  Kociuszki, jednopoziomowe,skanalizowane, sterowane sygnalizacj¹ wietln¹.
3. PARKINGI
Nie ustala siê.
4. ZIELEÑ
Nale¿y zachowaæ istniej¹cy, wartociowy drzewostan.
Przechodz¹cy przez teren strefy ci¹g pieszy wyposa¿yæ w miejsca do krótkotrwa³ego wypoczynku i drobne formy zieleni ozdobnej.
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
5. INNE ZAPISY
Elementy ma³ej architektury i nawierzchni nale¿y projektowaæ w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
Stawka procentowa  0%.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 065
1. POWIERZCHNIA w ha: 0,14
KARTA ULICY
Nr STREFY 86
2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Projektowany most pieszy nad rzek¹ Nogat.
Parametry mostu:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 8,0 ÷ 10,0 m.
3. PARKINGI
Nie ustala siê.
4. ZIELEÑ
Nie ustala siê.
5. INNE ZAPISY
Trasa mostu winna byæ poprowadzona w nawi¹zaniu
do historycznej Baszty Mostowej. Architektura mostu
winna harmonizowaæ z panoram¹ Zamku i fortyfikacji
obronnych od strony rzeki Nogat.
wiat³o pionowe rodkowego przês³a mostu winno zapewniaæ mo¿liwoæ przep³ywania statków ¿eglugi
rzecznej na Nogacie.
Stawka procentowa  0%.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 066
1. POWIERZCHNIA w ha: 0,34
KARTA ULICY
Nr STREFY 81
2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Ul. Starociñska  ulica dojazdowa.
Parametry ulicy:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 8,0 ÷ 22,0 m,
 zagospodarowanie ulicy w postaci jednoprzestrzennego ci¹gu pieszo  jezdnego.
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3. PARKINGI
Stanowiska postojowe dla minimum 10 samochodów
osobowych w s¹siedztwie kocio³a w. Jana.
4. ZIELEÑ
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
5. INNE ZAPISY
Elementy ma³ej architektury i nawierzchni nale¿y projektowaæ w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
Stawka procentowa  0%.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 067
1. POWIERZCHNIA w ha: 0,11
KARTA ULICY
Nr STREFY 86
2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Istniej¹cy most pieszy nad rzek¹ Nogat.
Parametry mostu:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 5,0 m.
Pionowe wiat³o mostu w jego rodkowej czêci za
pewnia przep³ywanie statków ¯eglugi Rzecznej na
rzece Nogat.
3. PARKINGI
Nie ustala siê.
4. ZIELEÑ
Nie ustala siê.
5. INNE ZAPISY
Stawka procentowa  0%.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 068
1. POWIERZCHNIA w ha: 0,70
KARTA ULICY
Nr STREFY 86
2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
G³ówny ci¹g pieszy Starego Miasta.
Parametry ci¹gu pieszego:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 11,0 ÷ 48,0 m.
3. PARKINGI
Nie ustala siê.
4. ZIELEÑ
Na terenie ca³ego ci¹gu nale¿y wprowadziæ indywidualnie projektowane, unikalne formy zieleni i ma³ej architektury które kompozycj¹, zastosowanym materia³em lub form¹ nawi¹zuj¹ do historycznego za³o¿enia
zespo³u.
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
5. INNE ZAPISY
Elementy ma³ej architektury i nawierzchni nale¿y projektowaæ w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
Stawka procentowa  0%.
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MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 069
1. POWIERZCHNIA w ha: 0,89
KARTA ULICY
Nr STREFY 81
2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Ul. Pi³sudskiego  ulica lokalna.
Parametry ulicy:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 11,0 ÷ 27,0 m,
 jezdnia  6,0 -7,0 m,
 skrzy¿owanie z ul Mickiewicza  jednopoziomowe,
skanalizowane, sterowane sygnalizacj¹ wietln¹.
3. PARKINGI
Zatoka postojowa na minimum 20 stanowisk samochodów osobowych.
4. INNE ZAPISY
Na wybranych odcinkach strefy nale¿y wprowadziæ zieleñ w formie nawierzchni trawiastych obsadzonych
krzewami o zró¿nicowanej wysokoci.
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
5. INNE ZAPISY
Elementy ma³ej architektury i nawierzchni nale¿y projektowaæ w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
Stawka procentowa  0%.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 070
1. POWIERZCHNIA w ha: 0,10
KARTA ULICY
Nr STREFY 81
2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Ul. Witosa  ulica dojazdowa do Starego Miasta.
Parametry ulicy:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 11,0 m,
 szerokoæ jezdni  5,0 ÷ 5,5 m.
3. PARKINGI
Nie ustala siê.
4. ZIELEÑ
Nie ustala siê.
5. INNE ZAPISY
Elementy ma³ej architektury i nawierzchni nale¿y projektowaæ w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
Stawka procentowa  0%.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 071
1. POWIERZCHNIA w ha: 0,25
KARTA ULICY
Nr STREFY 81
2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASY-
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FIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Ul. 17-go Marca (odcinek pó³nocny)  ulica lokalna.
Parametry ulicy:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 13,0 ÷ 18,0
m,
 szerokoæ jezdni 7,0 m,
 skrzy¿owanie z Al. Rod³a  jednopoziomowe z dopuszczeniem ruchu prawoskrêtnego.
3. PARKINGI
Nie ustala siê.
4. ZIELEÑ
Nie ustala siê.
5. INNE ZAPISY
Elementy ma³ej architektury i nawierzchni nale¿y projektowaæ w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
Stawka procentowa  0%.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 072
1. POWIERZCHNIA w ha: 0,25
KARTA ULICY
Nr STREFY 81
2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Ul. Poczty Gdañskiej  ulica dojazdowa.
Parametry ulicy:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 12,0 ÷ 18,0 m,
 szerokoæ jezdni  5,5 m.
3. PARKINGI
Parking i pêtla nawrotowa na zakoñczeniu ulicy.
4. ZIELEÑ
Nie ustala siê.
5. INNE ZAPISY
Elementy ma³ej architektury i nawierzchni nale¿y projektowaæ w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
Stawka procentowa  0%.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 073
1. POWIERZCHNIA w ha: 0,08
KARTA TERENU
Nr STREFY 85
2. FUNKCJA
Parking samochodów osobowych.
3. PARKINGI
Parking jednopoziomowy na minimum 30 stanowisk
samochodów osobowych.
Dostêpnoæ ko³owa od ul. Poczty Gdañskiej.
4. ZIELEÑ
Nie ustala siê.
5. INNE ZAPISY
Stawka procentowa  0%.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 074
1. POWIERZCHNIA w ha: 0,89
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KARTA ULICY
Nr STREFY 82
ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Ul. Mickiewicza  ulica zbiorcza.
Parametry ulicy:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 17,0 ÷ 38,0 m,
 szerokoæ jezdni  7,0 m,
 skrzy¿owania z ulicami poprzecznymi  jednopoziomowe, skanalizowane sterowane sygnalizacj¹ wietln¹, skoordynowan¹ na odcinku od ul. Pi³sudskiego
do ul. Kopernika,
 szerokoæ jezdni ul. Mickiewicza na wlocie na skrzy¿owaniu z Al. Rod³a  2 + 1 pasy ruchu rozdzielone
w¹skim pasem izolacyjnym szerokoci  1,5 m.
PARKINGI
Nie ustala siê.
ZIELEÑ
Nale¿y zachowaæ istniej¹cy, wartociowy drzewostan.
Po wschodniej stronie ulicy nale¿y zorganizowaæ zieleniec z miejscami do wypoczynku.
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
INNE ZAPISY
Zachowanie Kana³u Juranda jako cieku wodnego odkrytego.
Stawka procentowa  0%.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 075

1. POWIERZCHNIA w ha: 0,38
KARTA ULICY
Nr STREFY 81
2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Ul. Kopernika  ulica dojazdowa.
Parametry ulicy:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 11,0 ÷ 17,0 m,
 szerokoæ jezdni  6,0 m,
 skrzy¿owanie z ul. Mickiewicza  jednopoziomowe,
skanalizowane, sterowane sygnalizacj¹ wietln¹,
 szerokoæ jezdni ul. Kopernika na wlocie na skrzy¿owanie z ul. Mickiewicza  1 x 3 pasy ruchu.
3. PARKINGI
Nie ustala siê.
4. ZIELEÑ
Nie ustala siê.
5. INNE ZAPISY
Stawka procentowa  0%.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 076
1. POWIERZCHNIA w ha: 0,26
KARTA ULICY
Nr STREFY 81
2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Plac Wolnoci  ulica dojazdowa.
Parametry ulicy:
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 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 13,0 ÷ 16,0 m,
 szerokoæ jezdni  6,0 m,
 skrzy¿owanie z ul. !7-go Marca  jednopoziomowe,
zwyk³e,
 wlot do Placu S³owiañskiego  wspólny z ulic¹ S³owackiego.
3. PARKINGI
Nie ustala siê.
4. ZIELEÑ
Nale¿y uzupe³niæ wypady w istniej¹cym zadrzewieniu
ulicy.
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
5. INNE ZAPISY
Elementy ma³ej architektury i nawierzchni nale¿y projektowaæ w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
Stawka procentowa  0%.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 077
1. POWIERZCHNIA w ha: 0,92
KARTA ULICY
Nr STREFY 82 (83)
2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Plac S³owiañski  ulica zbiorcza (docelowa ulica g³ówna), ci¹g drogi kolejowej nr 55.
Parametry ulicy:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 37,0 ÷ 50,0 m,
 ulica zbiorcza, docelowo g³ówna, po rozbudowie ca³ego ci¹gu drogi krajowej 55 do przekroju 2 X 2 pasy
ruchu,
 w etapie jezdnia  jednoprzestrzenna, 1 X 2 pasy
ruchu, poza skrzy¿owaniem z Al. Rod³a,
 dwuprzestrzenna, 2 X 2 pasy ruchu w rejonie skrzy¿owania z Al. Rod³a,
 skrzy¿owanie z Al. Rod³a  jednopoziomowe, skanalizowane, sterowane sygnalizacj¹ wietln¹.
Rozbudowa przekroju jezdni Al. Rod³a nad Nogatem
do 2 X 2 pasów ruchu, wymagaæ bêdzie modernizacji skrzy¿owania Al. Rod³a i Placu S³owiañskiego w
zakresie zapewnienia w ci¹gu Al. Rod³a pe³nego przekroju jezdni 2 X 2 pasy ruchu.
 w po³udniowej czêci placu wlot ul. S³owackiego
i Placu Wolnoci z pe³n¹ relacj¹ po³¹czeñ ko³owych.
3. PARKINGI
Parking na minimum 50 stanowisk samochodów osobowych.
4. ZIELEÑ
Teren wokó³ wie¿y cinieñ nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹ w sposób podporz¹dkowany temu obiektowi.
Zieleñ po wschodniej stronie ul. S³owackiego nale¿y
wzbogaciæ krzewami i drzewami.
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
5. INNE ZAPISY
Elementy ma³ej architektury i nawierzchni nale¿y projektowaæ w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
Stawka procentowa  0%.
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MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 078
1. POWIERZCHNIA w ha: 0,38
KARTA ULICY
Nr STREFY 82 (83)
2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Ul. Armii Krajowej  ulica zbiorcza, (docelowo  g³ówna), ci¹g drogi krajowej nr 55.
Parametry ulicy:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 16,0 ÷ 21,0
m,
 ulica zbiorcza, docelowo g³ówna, po rozbudowie
drogi krajowej nr 55 do przekroju 2 X 2 pasy ruchu,
 w etapie jezdnia jednoprzestrzenna, 1 X 2 pasy ruchu, szerokoci 7,0 ÷ 7,5 m,
3. PARKINGI
Nie ustala siê.
4. ZIELEÑ
Nale¿y uzupe³niæ wypady w istniej¹cym zadrzewieniu
ulicy.
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
5. INNE ZAPISY
Stawka procentowa  0%.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 079
1. POWIERZCHNIA w ha: 0,11
KARTA ULICY
Nr STREFY 86
2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Projektowany most pieszy nad Nogatem.
Parametry mostu:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 8,0 ÷ 10,0 m,
 wiat³o pionowe mostu winno umo¿liwiaæ przep³ywanie statków ¿eglugi rzecznej.
3. PARKINGI
Nie ustala siê.
4. ZIELEÑ
Nie ustala siê.
5. INNE ZAPISY
Trasa mostu winna byæ poprowadzona w nawi¹zaniu
do historycznego przebiegu kolei w¹skotorowej. Architektura mostu winna harmonizowaæ z panoram¹
Zamku i fortyfikacji obronnych od strony rzeki Nogat.
Plan zak³ada budowê mostu pieszego nad Nogatem z
wykorzystaniem istniej¹cych podpór po zlikwidowanej
kolei w¹skotorowej. Szerokoæ mostu  8,0 ÷ 10,0 m.
Stawka procentowa  0%.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 080
1. POWIERZCHNIA w ha: 0,68
KARTA ULICY
Nr STREFY 81
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2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Ul. ¯eromskiego  ulica lokalna.
Parametry ulicy:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0 ÷ 30,0 m,
 szerokoæ jezdni  7,0 m,
 w rejonie skrzy¿owania z ul. 17-go Marca przewidziane jest up³ynnienie przebiegu jezdni ulicy ¯eromskiego.
 skrzy¿owanie z ul. Mickiewicza  jednopoziomowe,
proste.
3. PARKINGI
Nie ustala siê.
4. ZIELEÑ
Nale¿y uzupe³niæ wypady w istniej¹cym zadrzewieniu
ulicy.
Wszelkie dzia³ania w obrêbie strefy winny byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ i waloryzacj¹ zieleni.
5. INNE ZAPISY
Elementy ma³ej architektury i nawierzchni na odcinku
do ul. 17 Marca nale¿y projektowaæ w nawi¹zaniu do
form i materia³ów historycznych.
Stawka procentowa  0%.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 081
1. POWIERZCHNIA w ha: 0,35
KARTA TERENU
Nr STREFY 85
2. FUNKCJA
Projektowany parking na minimum 300 stanowisk samochodów osobowych przy ul. ¯eromskiego.
3. PARKINGI
Parking wielopoziomowy maksymalnie trzy kondygnacje na 300 stanowisk. W etapie jednopoziomowy na
140 stanowisk postojowych.
4. ZIELEÑ
Przechodz¹cy przez teren strefy ci¹g pieszy wyposa¿yæ w miejsca do krótkotrwa³ego wypoczynku i drobne formy zieleni ozdobnej.
5. INNE ZAPISY
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:ograniczenie emisji spalin i ha³asu do poziomu dopuszczalnego
w s¹siedztwie osiedli mieszkaniowych.
Stawka procentowa  0%.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 082
1. POWIERZCHNIA w ha: 0,20
KARTA ULICY
Nr STREFY 81
2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Ul. 17-go Marca, czêæ po³udniowa  ulica lokalna.
Parametry ulicy:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 13,0 ÷ 15,0 m,
 jezdnia  7,0 m,
 skrzy¿owanie z Al. Rod³a na zasadzie w³¹czenia z dopuszczonym ruchem prawoskrêtnym,
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 skrzy¿owanie z ul. ¯eromskiego  jednopoziomowe,
zwyk³e, z up³ynnieniem przebiegu jezdni u. ¯eromskiego
3. PARKINGI
Nie ustala siê.
4. ZIELEÑ
Nie ustala siê.
5. INNE ZAPISY
Elementy ma³ej architektury i nawierzchni nale¿y projektowaæ w nawi¹zaniu do form i materia³ów historycznych.
Stawka procentowa  0%.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 083
1. POWIERZCHNIA w ha: 0,08
KARTA ULICY
Nr STREFY 86
2. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Projektowane przejcie piesze od parkingu 081-85 do
ul. Kopernika.
Parametry przejcia:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 8,0 ÷ 12,0 m.
3. PARKINGI
Nie ustala siê.
4. ZIELEÑ
Przechodz¹cy przez teren strefy ci¹g pieszy wyposa¿yæ w miejsca do wypoczynku i drobne formy zieleni
ozdobnej.
5. INNE ZAPISY
Stawka procentowa  0%.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 084
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 14,37
KARTA TERENU
Nr STREFY 03
2. FUNKCJA
Rzeka Nogat z drog¹ wodn¹ i przystani¹ ¿eglugi rzecznej.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Nie ustala siê.
4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA.
Dostêpnoæ ko³owa: od strony ul. Wa³owej.
5. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Nie ustala siê.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar chronionego krajobrazu rzeki Nogat. Obszar
ekspozycji panoramy miasta.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Ochrona rzeki przed zanieczyszczeniem wymaga: porz¹dkowania gospodarki wodno-ciekowej w zlewni
powy¿ej miasta, ochrony zlewni przed punktowymi
zrzutami zanieczyszczeñ, ochrony wód przed zrzutami
zanieczyszczonych wód opadowych.
8. ZAGRO¯ENIA
Nie ustala siê.
9. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

10. STAWKA PROCENTOWA
0%
11. INNE ZAPISY
Plan ustala adaptacjê istniej¹cej przystani po wschodniej stronie Nogatu po obu stronach istniej¹cego
mostu pieszego.
MALBORK  CENTRUM MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr TERENU 085
1. POWIERZCHNIA TERENU w ha: 0,60
KARTA TERENU
Nr STREFY 02
2. FUNKCJA
K¹pielisko miejskie na rzece Nogat.
3. WARUNKI ZABUDOWY
Nie dotyczy.
4. DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA. PARKINGI
Dostêpnoæ ko³owa: dla s³u¿b technicznych z ci¹gu
pieszego po wschodniej stronie rzeki Nogat.
5. ZASADY OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ
Nie ustala siê.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Obszar chronionego krajobrazu rzeki Nogat.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Eksploatacja k¹pieliska na rzece Nogat wymaga trwa³ej poprawy stanu czystoci wód.
8. ZAGRO¯ENIA
Nie ustala siê.
9. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE.
Nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA
0%
11. INNE ZAPISY
Nie ustala siê.
§5
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Miasta Malborka w skali 1: 1000.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
 granice opracowania planu,
 tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania wyodrêbnione liniami rozgraniczaj¹cymi,
 linie rozgraniczaj¹ce przestrzenie publiczne,
 zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
 granice terenów i obiekty objête ochron¹ konserwatorsk¹,
 granice terenów objêtych ochron¹ ekologiczn¹,
 linie zabudowy,
 projektowane podzia³y w³asnociowe.
§6
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku celem og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Malborku,
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3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
niniejszego planu i wydania, na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach
okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6 ptk 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.

§7
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
trac¹ moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Malborka zatwierdzony Uchwa³¹ Miejskiej
Rady Narodowej Nr X/50/89 z dnia 30 padziernika 1989 r.
(Dz. Urz. Woj. Elbl¹skiego Nr 13, poz. 84 z 1990 r.).

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Malborka
J. Gardzielewski
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