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USTALENIA WSTĘPNE
„Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Stary Targ” określa zasady polityki
przestrzennej Rady Gminy Stary Targ w stosunku do
obszaru gminy.
„Studium” składa się z dwóch integralnych części:
Część I. „Uwarunkowania rozwoju gminy Stary Targ” wraz z
czterema załącznikami:
− Zał. U1 - „Ekofizjograficzne uwarunkowania rozwoju
przestrzennego gminy Stary Targ” w skali 1:25000;
− Załącznik U2 - „Kulturowe uwarunkowania rozwoju
przestrzennego gminy Stary Targ” skala 1:25 000
− Załącznik U3 – „ Przestrzenne uwarunkowania rozwoju
przestrzennego gminy Stary Targ” w skali 1:25000
Część II – Kierunki rozwoju przestrzennego gminy Stary Targ
wraz z załącznikiem:
− Zał. nr 2. „Kierunki rozwoju przestrzennego gminy” w skali
1:10000:
Część II „Studium” podlega uchwaleniu przez Rada Gminy
Stary Targ które składa się z następujących elementów:
1) Uchwała o uchwaleniu Studium;
2) Załącznik nr 1 – tekst jednolity Studium
3) Załącznik nr 2 – Kierunki rozwoju przestrzennego Gminy
Stary Targ.
4) Załącznik nr 3 – Wykaz zabytków nieruchomych
objętych ochroną konserwatorską
5) Załącznik nr 4 – Rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu
uwag do Studium
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Stary Targ” zawiera uwarunkowania i
kierunki polityki przestrzennej państwa i regionu określone w
stanowisku Wojewody Pomorskiego oraz w obowiązujących
przepisach szczególnych.
„Studium” nie jest prawem lokalnym i nie moŜe stanowić
podstawy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu. JednakŜe wydawane decyzje na
terenach
nie
posiadających
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego nie mogą być sprzeczne
ze „studium”.
Opracowywane na obszarze gminy Stary Targ miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego nie mogą naruszać
ustaleń zasadami polityki przestrzennej określonych w
„studium”.
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Podstawowe kierunki rozwoju przestrzennego gminy – Synteza

Biorąc pod uwagę zewnętrzne oraz wewnętrzne uwarunkowania
rozwoju gminy, a w szczególności potencjał środowiska
przyrodniczego i kulturowego oraz związane z nim reŜimy w
gospodarowaniu przestrzenią, a takŜe uwarunkowania wynikające
ze studium oraz strategii województwa, na obszarze gminy i gminy
Stary Targ wydzielono następujące jednostki strukturalno –
przestrzenne:
 STREFA A - ALUWIALNA – śUŁAWSKA
śuławy Małe Malborskie to obszary obejmujące tereny pokryte
glebami pochodzenia aluwialnego, w których w strukturze dominują
czarnoziemy i mady. Tereny z charakterystycznym płytkim
występowaniem wód gruntowych. Teren predysponowany do
utrzymania funkcji rolnej jako podstawowej funkcji gospodarczej.
 STREFA E - EKOLOGICZNA
Jako podstawę wyznaczenia strefy uznaję się ochronę walorów
przyrodniczych i krajobrazowych oraz konieczność poprawy
czystości jezior ( jez. Tulickie, jez. Rozlewisko), Kanału Juranda.
Obejmuje swym zasięgiem teren Obszaru Chronionego Krajobrazu
Jeziora Dzierzgoń, duŜe płaty leśne, sieć kanałów, tereny stale
uwilgotnione, tereny bagienne. Jest to obszar gminy, który uznaje
się za najcenniejszy.
 PODSTEFA P2 – EKOLOGICZNA (RZEKA TINA)
Obejmuje swym zasięgiem graniczną rzekę Tina wraz z przyległym
pasem przybrzeŜnej roślinności, przepływającą przez wschodnią
część gminy. Tina jest rzeką typowo nizinną, o niekorzystnych
cechach hydrologicznych: minimalny spadek, leniwy przepływ, a
czasem jego brak, wynikiem czego jest postępująca eutrofizacja
powodująca zakwity oraz zarastanie dna i brzegów. Jako podstawę
wyznaczenia strefy uznaję się ochronę walorów przyrodniczych
oraz konieczność poprawy czystości rzeki która swe ujście znajduje
w jeziorze DruŜno, objętym ochroną prawną. Wraz z kanałami,
rowami, pompowniami i pozostałymi urządzeniami wodnymi pełni
funkcje melioracyjne i przeciwpowodziowe, odgrywając znaczną
rolę w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.
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 PODSTEFA P1 – EKOLOGICZNA (KANAŁ JURANDA)
Obejmuje swym zasięgiem Kanał Juranda wraz z przyległym
pasem przybrzeŜnej roślinności, przepływający przez południowowschodnią część gminy. Jako podstawę wyznaczenia strefy uznaję
się ochronę walorów przyrodniczych oraz konieczność poprawy
czystości kanału, który swe ujście znajduje w rzece Nogat
 STREFA C – PRZEJŚCIOWA
Jest to obszar zajmujący centralną część gminy. Obszar poprzecinany
podstrefami ekologicznymi P1, P2 . W granicach strefy zlokalizowano
dwie większe miejscowości gminy: Stary Targ, Waplewo Wielkie. Przez
teren strefy przebiega linia kolejowa, drogi wojewódzkie.
Na tym terenie dopuszczono lokalizację elektrowni wiatrowych w
miejscach zaznaczonych na załączniku nr 1 do kierunków.
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I.

KIERUNKI ROZWOJU I ZASADY OCHORNY ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO.
1. Obszary i obiekty chronione ze względu na wartości
przyrodnicze.
1.1. Obszary Natura 2000
Na obszarze gminy Stary Targ nie istnieją obszary Natura
2000. W sąsiedztwie gminy najbliŜej połoŜonymi obszarami
Natura 2000
1.1.Obszar chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń.
Podstawa prawna: Uchwała nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Samorządowego
Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010r w sprawie
obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim.

1) Uznaje się, Ŝe ustanowiony w granicach gminy obszar
chronionego krajobrazu Jeziora Dzierzgoń obejmuje
najbardziej atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo tereny.
Ustala się zasadność włączenia tych wartości do ogólnego
potencjału rozwojowego gminy.
2) Przyjmuje się, Ŝe specyfika obszarów chronionych o
dopuszczonej
działalności
gospodarczej
(obszary
chronionego
krajobrazu,)
stanowi
przesłankę
do
wprowadzania funkcji komplementarnych, takich jak:
turystyka (w tym turystyka specjalistyczna), rekreacja,
agroturystyka, rolnictwo przyjazne środowisku (rolnictwo
ekologiczne), pszczelarstwo i inne.
Obszary te będą
kreowane jako obszary wielofunkcyjne. Z uwagi na
moŜliwość wprowadzania funkcji komplementarnych uznaje
się, Ŝe istnieją korzystne warunki do ofertowego
zagospodarowania terenów chronionych.
3) Przyjmuje się w obrębie obszarów chronionego krajobrazu
za wiodącą funkcję ochrony wartości przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych, szczególnie ochrony
róŜnorodności siedliskowej i gatunkowej. Przyjmuje się za
towarzyszącą funkcję osłony ekologicznej dla ekosystemów
wodnych.
4) W Obszarze Chronionego Krajobrazu zgodnie
obowiązującymi przepisami zabrania się:

z z

a) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk,
innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złoŜonej ikry, z
wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności
związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
b) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
c) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydroŜnych i
nadwodnych, jeŜeli nie wynikają one z potrzeby ochrony
przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego
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lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub
naprawy urządzeń wodnych;
d) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz
skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a takŜe
minerałów i bursztynu;
e) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,
z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym,
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem,
budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
f) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli słuŜą innym celom niŜ
ochrona przyrody lub zrównowaŜone wykorzystanie uŜytków rolnych i
leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
g) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów
wodno-błotnych;
h) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii
brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem
urządzeń wodnych oraz obiektów słuŜących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;
i) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od linii
brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego.
Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
a) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa
państwa;
b) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z
bezpieczeństwem
c) powszechnym;
d) realizacji inwestycji celu publicznego.

5) Rozwój turystyki i rekreacji uznaje się za waŜną motywację
do podnoszenia standardu Ŝycia mieszkańców. W takim
ujęciu wysoki standard Ŝycia postrzega się jako istotny
element produktu turystycznego.
6) Uznaje się ograniczenia dla swobodnej gospodarki
przestrzennej obowiązujące na obszarach chronionych za
korzystną prawną barierę przed substandardowym
gospodarowaniem,
będącym
przyczyną
nieładu
w
takie zasady
przestrzeni. Przyjmuje się za wiodące
gospodarowania, które nakierowane będą na kreowanie ładu
ekologicznego i przestrzennego na obszarze gminy Stary
Targ;
7) Przyjmuje się do realizacji w zakresie kompetencji gminy
ogólne zasady gospodarowania w obrębie obszarów
chronionego krajobrazu określone w przytoczonym wyŜej
akcie prawnym i w odpowiednich ustawach;
8) Przyjmuje się retencję naturalną jako wiodące działanie w
retencjonowaniu wody na obszarach chronionego krajobrazu
w powiązaniu z podobnymi działaniami na pozostałym
obszarze gminy;
9) Za zasadnicze wyznaczniki standardów w gospodarce
przestrzennej na obszarach chronionych przyjmuje się:

GMINA STARY TARG– Kierunki Rozwoju Przestrzennego - 2010
a) priorytetową realizację inwestycji infrastruktury ochrony środowiska
(systemy oczyszczania ścieków i zbierania odpadów stałych),
b) realizację przedsięwzięć z uwzględnieniem ochrony krajobrazu jako
całości i jego poszczególnych elementów, w tym szczególnie zadrzewień,
wnętrz krajobrazowych, osi widokowych i harmonijnej zabudowy oraz
dziedzictwa kulturowego,
c) zachowanie warunków równowagi środowiska przyrodniczego,
d) przywracanie środowiska do właściwego stanu na terenach
zdewastowanych i zdegradowanych (wyrobiska, wysypiska odpadów),
e) wprowadzenie zalesień/zadrzewień na terenach najsłabszych gleb,
terenach przywodnych i o znacznych nachyleniach stoków oraz w
strefach zabudowy (takŜe zadrzewień w formie komponowanej),
f) uwzględnienie moŜliwych preferencji ekonomicznych w przygotowaniu
ofert zagospodarowania obszarów i obiektów chronionych,
g) uwzględnianie w gospodarowaniu standardów unii europejskiej.

11) Uznaje się za warunkowo dopuszczalną eksploatację
surowców
naturalnych
na
obszarach
chronionego
krajobrazu, za czym przemawiają głównie względy społeczne
i ekonomiczne. Warunkami prowadzenia eksploatacji są:
a) minimalizacja oddziaływania eksploatacji na walory przyrodnicze
obszarów chronionych;
b) eksploatacja małymi kwaterami rekultywowanymi sukcesywnie;
c) ocena wpływu na środowisko potencjalnej eksploatacji.

12) Uznaje się za zasadne przygotowanie szerokiej oferty
turystyczno – krajoznawczej i rekreacyjnej, której jednym z
głównych atutów winny być lokalne walory środowiska
przyrodniczego (w tym szczególnie walory krajobrazu
przyrodniczo - kulturowego).
13) Uznaje się zasadę równowaŜenia rozwoju za umoŜliwiającą
rozwój gospodarczy na obszarach chronionych na poziomie
zadowalającym dla mieszkańców.
14) Uznaje się za waŜną rolę obszarów chronionych w edukacji
ekologicznej społeczeństwa. Zobowiązuje się Wójta Gminy
Stary Targ do inicjowania, wspierania lub organizacji
edukacji ekologicznej z wykorzystaniem lokalnego potencjału
przyrodniczych obszarów chronionych.
1.2. Pomniki przyrody.
1) Uznaje się za waŜną ochronę sędziwych okazów drzew
(ujętych w tabeli nr 1) tak ze względu na znaczenie
przyrodnicze i krajobrazowe, jak teŜ ze względu na
znaczenie dla edukacji ekologicznej.
2) Uznaje się obowiązek ochrony ekspozycji cennych okazów
drzew pomnikowych w promieniu nie mniejszym niŜ 15 m i
takŜe ochronę ich systemów korzeniowych w przypadku
prowadzenia liniowych inwestycji infrastruktury podziemnej.
Przyjmuje się, Ŝe zasięg systemów korzeniowych odpowiada
w przybliŜeniu rzutowi korony na powierzchnię terenu.
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Lp

Tabela nr 1 .Wykaz pomników przyrody.
Numer wg
rejestru Woj.
Obwód Wysokość
Gatunek
Konserwatora
w metrach w metrach
Przyrody

Lokalizacja

1

37/93

buk pospolity

3,6

23

park przypałacowy Waplewo

2

38/93

buk pospolity

4,6

23

park przypałacowy Waplewo

3

39/93

modrzew
europejski

2,65

25

park przypałacowy Waplewo

4

40/93

lipa drobnolistna

3,8

30

5

41/93

dąb szypułkowy

3,6

30

6

42/93

tulipanowiec
amerykański

2,1

20

7

43/93

świerk pospolity

3,15

33

8

44/93

platan klonolistny

4

20

9

45/93

orzech czarny

4

20

park przypałacowy Waplewo

10

46/93

buk pospolity

3,15

30

park przypałacowy Waplewo

11

47/93

buk pospolity

4,45

32

park przypałacowy Waplewo

12

129/96

dąb

4,4

25

Leśnictwo Waplewo,
oddz.49a, m. Tulice

13

130/96

dąb

6,2

25

Leśnictwo Waplewo,
oddz.49a, m. Tulice

Rozporządze
park przypałacowy Waplewo nie Wojewody
Elbląskiego
z dnia 30
park przypałacowy Waplewo
czerwca 1993
r.
park przypałacowy Waplewo w sprawie
uznania
niektórych
park przypałacowy Waplewo
tworów
przyrody za
park przypałacowy Waplewo pomniki
przyrody

1.3. Lasy ochronne.
Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych –
zidentyfikowanych według kryteriów HCVF ( High
Conservation Vaule Frestes) adaptowanych do warunków
Polski przez Związek Stowarzyszeń ,, Grupa Robocza FSC –
Polska”.
Na obszarze gminy Stary Targ znajdują się lasy
glebochronne, wodochronne stanowiące jedne z kategorii
lasów o szczególnych walorach przyrodniczych.
2. Obszary i obiekty przewidziane do ochrony ze względu
na wartości przyrodnicze.
2.1.

Podstawa
prawna

Przewiduje się objęcie ochroną w Studium korytarze
ekologiczne. Są to często tereny podmokłe, w części

Rozporządze
nie Wojewody
Elbląskiego
z dnia
25 czerwca
1996r.
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zatorfione, pełniące znaczącą rolę ekologiczną (lokalne
ostoje przyrody), hydrologiczną (lokalne rejony retencji i
alimentacji wód) i krajobrazową . Uznaje się, Ŝe nie jest to
propozycja wyczerpująca bogactwo form przyrodniczych
gminy Stary Targ. Zadaniem korytarzy ekologicznych jest
przede
wszystkim
stworzenie
ciągłości
systemów
przyrodniczych dlatego teŜ wskazane jest eliminowanie
nowej zabudowy z ich terenów.
2.2.

Będzie się dąŜyć do sukcesywnego obejmowania ochroną
prawną cennych okazów drzew spełniających warunki
określone dla pomników przyrody. Uznaje się, Ŝe działania
ochronne pełnią waŜną rolę przy realizacji przyjętego celu
jakim jest edukacja ekologiczna społeczeństwa

2.3.

Ustala się ochronę przed dysfunkcją główne korytarze
ekologiczne (o charakterze łącznikowym) na obszarze
gminy. Za priorytetową uznaje się ochronę struktury
przyrodniczej tych terenów i ochronę przed zabudową.
PołoŜenie korytarzy ekologicznych oznaczono na mapach.

3. Wartości środowiska przyrodniczego istotne dla
gospodarki przestrzennej i zrównowaŜonego rozwoju
przestrzennego.
3.1.Uznaje się wagę lokalnych wartości środowiska dla rozwoju
gminy Stary Targ. Za wartości takie uznaje się w
szczególności:
1) wysokie walory krajobrazowe, szczególnie w strefie obszaru
Chronionego Krajobrazu jeziora Dzierzgoń,
2) zasoby wodne ze szczególnym uwzględnieniem zasobów
wodnych zbiorników wodnych oraz zasobów uŜytkowych
wód podziemnych,
3) wysoką
bioróŜnorodność,
głównie
na
terenach
rezerwatowych i obszarach chronionego krajobrazu oraz w
strefach korytarzy ekologicznych o charakterze łącznikowym,
4) jakość środowiska i walory przyrodnicze obszarów wiejskich,
5) potencjał agroekologiczny terenów rolnych, będący
podstawą gospodarki na terenach gminy,
6) relatywnie czyste środowisko jako wartość szczególnie
istotną dla rozwoju.
3.2. Przyjmuje się wymóg szczególnej ochrony lokalnych wartości
środowiska na wszystkich etapach procesu planistyczno –
inwestycyjnego.
3.3. Przyjmuje się wymóg szczególnej ochrony lokalnych wartości
środowiska w działalności gospodarczej, głownie poprzez
stosowanie najlepszych dostępnych technik i najlepszych
praktyk ekologicznych.
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3.4. Uznaje się plany działalności rolnośrodowiskowej za waŜne
działania kierunkowe
słuŜące ochronie środowiska
przyrodniczego.
3.5. Na zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego wsi. Biorąc pod
uwagę motywacje ekonomiczne zawarte w programach
rolnośrodowiskowych oraz ich aspekt edukacyjny będzie się
prowadzić odpowiednie działania promujące te programy
wśród rolników.
3.6. Uznaje się edukację społeczno – ekologiczną mieszkańców
miasta i gminy za jedną z głównych metod kształtowania
stosunku społeczeństwa do lokalnych wartości środowiska.
4. Ochrona zasobów wodnych.
4.1. Uznaje się za jeden z priorytetów w kierunkach
zagospodarowania przestrzennego ochronę zasobów
wodnych na obszarze gminy Stary Targ – tak ich jakości jak i
ilości. Uznaje się za waŜne dla ochrony jakości zasobów
wodnych stosowanie odpowiednio wysokich standardów w
gospodarce przestrzennej. W polityce przestrzennej takie
działania będą inicjowane i wspierane jako istotne dla
ochrony
wód.
Stosowanie
wysokich
standardów
zagospodarowania jest szczególnie waŜne w strefach
przywodnych, na terenach zabudowanych oraz w rejonach o
słabej izolacji wód podziemnych. Zwraca się uwagę na rolę
programów rolnośrodowiskowych w tym zakresie.
4.2. Mając
na
uwadze,
Ŝe
zanieczyszczenie
wód
powierzchniowych powodowane jest głównie znacznym
dopływem biogenów (szczególnie z terenów rolnych) i
uznając znaczenie osłony biologicznej (roślinnej) dla ochrony
tych wód – ustala się zasadność realizacji stref ekotonowych
(stref ochrony) wokół wód powierzchniowych. Realizacja
takich stref winna być takŜe uwzględniona w gminnym
programie ochrony środowiska a takŜe w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego.
4.3. Uznając znaczący wpływ ścieków i odpadów na
zanieczyszczenie wód ustala się regulację gospodarki
ściekowej i gospodarki odpadami jako bardzo waŜne zadania
na rzecz ochrony zasobów wodnych. Zwraca się przy tym
uwagę
na
znaczące
kierunki
działań:
potrzebę
powszechnego stosowania zasady traktowania wodociągu i
kanalizacji jako jednej nierozdzielnej inwestycji, organizację
zbierania odpadów na całym obszarze i rekultywację terenów
dzikich wysypisk odpadów, konieczność powszechnej
edukacji ekologicznej społeczeństwa gminy Stary Targ.
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4.4. Projektowane uŜytkowanie i zagospodarowanie terenu nie
moŜe stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska
gruntowo-wodnego.
4.5. Przyjmuje się, Ŝe ochrona wód powierzchniowych jest
warunkiem koniecznym rozwoju turystyki i rekreacji na
obszarze gminy Stary Targ.
5. Ochrona przed powodzią i przeciwdziałanie skutkom
deficytu hydrologicznego.
5.1. Mając na uwadze występowanie na części obszaru gminy
Stary Targ stałego zagroŜenia podtopieniami powodziowymi
przyjmuje się kierunkowe działania w tym zakresie.
Wyznacza się na rysunku Studium obszary bezpośredniego
zagroŜenia powodzią (ZZ).
5.2. Za podstawowe działania uznaje się tu: utrzymanie i
wzmacnianie systemu osłony przeciwpowodziowej na
terenach Ŝuławskich oraz zachowanie i tworzenie systemów
retencji naturalnej wód na terenach wysoczyznowych.
5.3. W związku z tym, Ŝe na obszarze gminy Stary Targ istnieją
dogodne warunki do naturalnej retencji wód będzie się
inicjować i wspierać takie formy retencjonowania.
5.4. Za szczególnie waŜne w zakresie retencji wód uznaje się
zachowanie wszelkiego rodzaju naturalnych zbiorników
(oczek) wodnych, zabagnień i terenów podmokłych, siedlisk
wilgotnych łąk – głównie poprzez zapobieganie ich
przesuszaniu i zwiększanie ich pojemności retencyjnej
zabiegami technicznymi. Uznaje się takŜe zalesienia i
zadrzewienia za działania sprzyjające spowolnieniu odpływu
wód ze zlewni.
5.5. Przyjmuje się stosowanie odpowiedniej polityki w
zagospodarowaniu przestrzennym terenów zagroŜonych
podtopieniami powodziowymi, szczególnie w zakresie polityki
lokalizacyjnej i uŜytkowania terenu.
5.6. Uznaje się działania w kierunku zwiększania retencji wód
takŜe za podstawowe zabiegi w zakresie przeciwdziałania
skutkom deficytu hydrologicznego. Podkreśla się duŜe
znaczenie ekologiczne, hydrologiczne i gospodarcze tych
zabiegów.
5.7. Wprowadza się konieczność ochrony, konserwacji i
udroŜnienia wszelkich cieków, oczek wodnych, rowów
melioracyjnych, z zapewnieniem nienaruszalnego przepływu.

GMINA STARY TARG– Kierunki Rozwoju Przestrzennego - 2010

5.8. NaleŜy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób
chroniących teren przed erozją wodną oraz zaleganiem wód
opadowych.
5.9. Na obszarze zagroŜonym erozją wodną w wyznaczonych
strefach wysokich spadków większych niŜ 10% wskazane
jest zachowanie istniejącej pokrywy roślinnej i jej
wzmocnienie poprzez zadrzewienia, zakrzewienia i trwałe
zadarnienia.
6. Ochrona surowców naturalnych.
6.1. STAN ISTNIEJĄCY:
1)

•
•
•
•
•

na terenie gminy i gminy Stary Targ zinwentaryzowane
zostały złoŜa kruszyw naturalnych zgodnie z oznaczeniami
na planszy „Kierunki rozwoju przestrzennego gminy i miasta
Dzierzgoń”:
dwa złoŜa kruszyw: piasku oraz Ŝwiru i pospółki w rejonie
Waplewa Wielkiego
wapienia i kredy w formie rumoszu w rejonie Kalwy.
jeden kruszywa grubego (w rejonie Waplewa)
5 obszarów prognozowanych złóŜ kruszywa drobnego (w
rejonie Waplewa, Jordanek i Bukowa)
3 obszary prognozowanych złóŜ kredy jeziornej (2 na
wschód od Starego Targu i w Waplewie)

6.2. KIERUNKI ROZOWOJU:
1) moŜliwość eksploatacji złóŜ naleŜy podporządkować
przepisom szczególnym dotyczącym ochrony środowiska
przyrodniczego i złóŜ naturalnych.
2) uznaje się potrzebę określenia dyspozycyjnych zasobów złóŜ
na obszarach prognostycznych ich występowania, między
innymi w związku z połoŜeniem części tych obszarów na
terenach chronionego krajobrazu.
3) przyjmuje się zasadę racjonalnego gospodarowania
zasobami surowców jako obowiązującą. Powinno się w tym
zakresie dąŜyć do kompleksowego i zorganizowanego
wykorzystania
kopalin
(łącznie
z
kopalinami
towarzyszącymi).
4) przyjmuje się zasadę minimalizacji negatywnych skutków dla
środowiska wynikających z eksploatacji surowców,
szczególnie w zakresie oddziaływania na powierzchnię ziemi
i zasoby wodne. Będzie się dąŜyć do prowadzenia
eksploatacji systemem kwater obejmujących części złóŜ.
5) będzie się dąŜyć do likwidacji i rekultywacji dzikich wyrobisk i
punktów eksploatacji kopalin. Rekultywację terenów
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powyrobiskowych przyjmuje się jako zasadę w gospodarce
surowcami na obszarze gminy Stary Targ.
6) zwraca się uwagę wszelkie prace eksploatacyjne na terenie
gminy winny być prowadzane zgodnie z obowiązującymi
przepisami , tereny wyrobisk naleŜy bezwzględnie poddać
rekultywacji; wyrobiska naleŜy zabezpieczyć przed
składowaniem odpadów;
7) mając na uwadze nieodnawialny charakter występujących
surowców naturalnych ustala się priorytet zaspokojenia
potrzeb własnych. Uznaje się to za waŜne działanie w celu
ochrony zasobów surowcowych miasta i gminy Stary Targ.
8) dopuszcza się eksploatację tych złóŜ po spełnieniu łącznie
następujących warunków:
- wykonanie i uchwalenie planu miejscowego;
- uzyskanie koncesji na wydobycie;
9) Dopuszcza się eksploatację złóŜ nie oznaczonych na
załączniku lub będących poszerzeniem juŜ istniejących złóŜ,
pod warunkiem wcześniejszego zewidencjonowania tych
obszarów w Wojewódzkim Zasobie Geologicznym,
uzyskaniu koncesji poszukiwawczej i na wydobycie oraz po
spełnieniu łączenie następujących warunków:
- wykonanie i uchwalenie planu miejscowego;
- uzyskanie koncesji na wydobycie;

7. Ochrona bioróŜnorodności i krajobrazu.
7.1.Uznaje się wysokie znaczenie bioróŜnorodności dla wielkości
potencjału przyrodniczego miasta i gminy i tym samy dla
ochronę
potencjału
rozwojowego.
Ustala
się
bioróŜnorodności jako jeden z kierunkowych wyznaczników
jakościowych w rozwoju miasta i gminy Stary Targ.
7.2.Ustala się podstawowe kierunki
bioróŜnorodności i krajobrazu:

w

zakresie

ochrony

1) zachowanie cennych ekosystemów terenie gminy – między
innymi poprzez obejmowanie ich ochroną prawną,
2) ograniczenie wycinania drzew i krzewów oraz degradacji i
likwidacji terenów zieleni wysokiej, tak tej towarzyszącej
terenom zabudowanym jak teŜ śródpolnej, ograniczenie
zabudowy liniowej wzdłuŜ dróg w celu umoŜliwienia migracji
gatunków,
3) wprowadzanie zadrzewień i urządzanie (pielęgnacja)
terenów zieleni, wprowadzanie zalesień, wszędzie tam gdzie
dopuszcza takie działania ustawa z dnia 8.06.2001 roku o
przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
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4) zalesienie gruntów rolnych powinno dotyczyć głównie
obszarów stanowiących element wyznaczonych korytarzy
ekologicznych oraz ich sąsiedztwo, zaleca się wprowadzenie
drzewostanu zgodnego siedliskowo i geograficznie;
5) wykluczenie z moŜliwości zalesienia terenów połoŜonych w
strefie śuławskiej (najwyŜszej jakości gleby pochodzenia
organicznego) ze względu na ochronę gruntów rolnych;
6) uwzględnianie w mpzp śródpolnych uŜytków ekologicznych
pojmowanych funkcjonalnie i prawnie,
7) zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych, wzmacnianie
powiązań przyrodniczych wszelkiego rodzaju,
8) chronienie lokalnych rzadkich odmian gatunków uprawnych,
7.3.Ustala się wymóg ochrony krajobrazu pojmowanego
całościowo (elementy przyrodnicze i kulturowe, materialne i
niematerialne) na wszystkich etapach procesu planistyczno –
inwestycyjnego.
7.4. Kształtowanie optymalnej przyrodniczo - krajobrazowej
struktury uŜytkowania terenu uznaje się za istotne dla
kształtowania prawidłowych warunków Ŝycia mieszkańców.
7.5. W przypadkach szczególnych (wobec braku moŜliwości
ochrony elementów przyrody) uznaje się zasadę
kompensacji przyrodniczej za obowiązującą.
8. Przeciwdziałanie zagroŜeniom środowiska.
8.1. Uznaje się zapobieganie powstawaniu zagroŜeń i
zanieczyszczeń za podstawowy, uzasadniony ekonomicznie
i społecznie kierunek działań w tym zakresie.
8.2. Uznaje się potrzebę zintegrowanych działań w zakresie:
1) ochrony wód przed dopływem zanieczyszczeń z terenów
rolnych, między innymi poprzez realizację ochronnych stref
roślinnych wzdłuŜ wód powierzchniowych,
2) przywracanie środowiska do właściwego stanu, głównie
poprzez rekultywację i renowację terenów zdewastowanych,
takŜe poprzez tworzenie nowych przestrzennych zespołów
przyrodniczo – rekreacyjnych na terenach po eksploatacji
kruszyw,
3) odpowiedniej realizacji gospodarki ściekowej i gospodarki
odpadami,
4) ochrony gleb przed erozją, głównie poprzez stosowanie
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych i odpowiedniej
struktury upraw, w tym wprowadzenie trwałych uŜytków
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zielonych; na stokach o duŜym nachyleniu – wprowadzanie
zalesień.
8.3. Ustala
się potrzebę
odpowiedniego
przygotowania
technicznego i organizacyjnego w zakresie przeciwdziałania
powaŜnym awariom i ich potencjalnym skutkom dla
środowiska.
8.4. Ustala się potrzebę podjęcia działań zmierzających do
optymalizacji efektów w zakresie ochrony środowiska.
9. Optymalne wykorzystanie zasobów środowiskowych.
9.1. Uznaje się za celowe opracowanie miejsko - gminnego
programu ochrony i kształtowania Środowiska;
9.2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Stary Targ do przedsięwzięcia
działań, których efektem będzie programowe ujęcie
priorytetowych zadań z zakresu ochrony środowiska i jego
komponentów – takŜe poprzez wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii i poprzez edukację ekologiczną społeczeństwa
miasta i gminy Stary Targ.
9.3. Uznaje się za zasadne kreowanie nowej kultury turystycznej
przyznającej najwyŜszy priorytet ochronie środowiska, które
stanowi fundament rozwoju zrównowaŜonej turystyki.
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II.

ŚRODOWISKO KULTUROWEGO.
1. STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
1.1. Rys historyczny
Stary Targ połoŜony jest na terenie historycznych Prus, w
krainie zwanej Pomezanią. W najstarszym okresie
osadnictwa Prusy zasiedlone były przez koczowniczą
ludność trudniącą się
łowiectwem, myślistwem
i
rybołówstwem – przedstawiciele kultury „grzebykowodołkowej”. Początki osadnictwa stałego tych terenów sięgają
mezolitu i neolitu. W okresie od 2300-2100 lat p.n.e. zaczęła
na PobrzeŜe Pruskie napływać ludność pasterskohodowlana z kręgu kultury ceramiki sznurowej. Kolejno
pojawiali się tu przedstawiciele kultury pucharów lejkowatych
i amfor kulistych. W dorzeczu Wisły powstają pierwsze osady
tzw. kultury łuŜyckiej, ogarniającej z wolna całe Pomorze
Słowiańskie. Około 1000 r. p.n.e. nastąpił odpływ ludności
„łuŜyckiej”. Około VI – V w. p.n.e. rozpoczęła się migracja
Prabałtów na teren Prus. W stosunku do okresu
poprzedniego
następują
znaczne
przeobraŜenia
ekonomiczne; powiększa się zaludnienie, osadnictwo
wchodzi na tereny leśne, upowszechnia się gospodarka
rybacko-łowiecka. Obok nowych osad utrzymuje się stare
osadnictwo
z
tradycyjnymi
formami
wytwórczości
rękodzielniczej i rolniczej. Na przełomie dwu er doszło do
bardzo waŜnych przemian kulturowych i etnicznych. Na całe
Pomorze zaczęły przenikać plemiona germańskie. Natomiast
w samym ujściu Wisły wylądowali Gepidowie, którzy w I i II w
wytworzyli kulturę zwana wielbarską, której centrum mieściło
się miedzy Wisłą a Pasłęką. Odpłynęli z tych terenów w
ciągu III - IV w. , na ich miejsce powoli nasuwała się ludność
bałtyjska. W VI w. ustał wiele wieków trwający handel między
krajami nadbałtyckimi i śródziemnomorskimi. Ostatnie
monety bizantyjskie, jakie dotarły na pomorskie wybrzeŜe
Bałtyku, zostały wybite w początkach VI stuleciu.
W okresie średniowiecza tereny te zamieszkiwało pruskie
plemię Pomezanów oraz Słowianie. Główne grody pruskie
znajdowały się w Sztumie i Starym Dzierzgoniu.
Na początku XIII w. wśród Prusów misję chrystianizacyjną
rozpoczął biskup Chrystian, który w latach 1215 – 1216
załoŜył w Starym Targu parafię. Działalność misyjną
Chrystiana przerwał Zakon, który w latach 1233-1236 podbił
ziemię Pomezanów. Prusowie, z pomocą księcia
Świętopełka, wzniecili powstanie przeciwko panowaniu
KrzyŜaków, które zakończyło się podpisaniem ugody w
Dzierzgoniu 7 lutego 1249 r. Dopiero pod koniec XIII w.
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zapoczątkowana została kolonizacja niemiecka oraz polska
na tych terenach.
W tym czasie obszar gminy Stary Targ wraz innymi
okolicznymi miejscowościami administracyjnie naleŜał do
komturstwa malborskiego.
W XIV w. zmianie uległ podział administracyjny państwa
krzyŜackiego - utworzone zostało wójtostwo sztumskie, w
skład którego wchodziły miejscowości dzisiejszej gminy Stary
Targ. Po pokoju toruńskim w 1466 r. wójtostwo sztumskie
weszło w skład województwa malborskiego, będącego
częścią Prus Królewskich, znajdujących się pod panowaniem
polskim aŜ do I rozbioru. W 1468 r. utworzono starostwo
sztumskie niegrodowe.
W 1565 r. z dawnego starostwa sztumskiego wydzielono
starostwo szropskie.
W XVII wieku na ziemi sztumskiej toczyły się wojny ze
Szwedami. WaŜniejsze bitwy stoczono pod Dzierzgoniem 26
marca 1627 r., Trzcianem – Straszewem - Pułkowicami 25
kwietnia 1629 r., natomiast w 1629 r. Zygmunt III Waza oraz
Gustaw II Adolf podpisali w Starym Targu rozejm, kończący
wojnę pomiędzy Polską a Szwecją.
Od 1772 r. ziemia sztumska znalazła się pod panowaniem
pruskim.
W 1818 r. ustanowiono powiat sztumski, w skład którego
weszły miejscowości dzisiejszej gminy Stary Targ. Powiat
sztumski był terenem typowo rolniczym, hodowlanym, pewną
rolę odgrywała równieŜ gospodarka leśna.
OŜywienie gospodarcze nastąpiło w latach 1883-1884, gdy
wybudowano linię kolejową Malbork-Toruń i oddano do
uŜytku szpital miejski i powiatowy.
Od drugiej połowy XIX wieku językiem urzędowym stał się
język niemiecki. Pracę organiczną na niwie gospodarczej
podjęli polscy działacze zakładając Bank Ludowy w 1867 r. w
Starym Targu, a w 1868 r. równieŜ w Pierzchowicach. Na
1910 r. przypadło załoŜenie Banku w Sztumie; zakładano
równieŜ Kółka rolnicze. Podtrzymywaniem świadomości
narodowej wśród ludu wiejskiego zajmowały się: rodzina
arystokratyczna Sierakowskich z Waplewa i rodzina
ziemiańska Donimirskich. W okresie międzywojennym powiat
pozostawał nadal w rękach państwa niemieckiego, chociaŜ
działały takie polskie organizacje jak: Związek Polaków w
Niemczech, Polsko Katolickie Towarzystwo Szkolne,
Towarzystwo MłodzieŜy i Bank Ludowy w Sztumie.
Po wojnie gmina Stary Targ weszła w skład województwa
gdańskiego, powiatu sztumskiego.
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1 czerwca 1976 r. w wyniku reformy administracyjnej Stary
Targ wszedł w skład województwa elbląskiego. W wyniku
kolejnej reformy administracyjnej od 1 stycznia 1999 r. gmina
weszła w skład powiatu malborskiego w województwie
pomorskim, zaś od 1 stycznia 2002 r. w skład
nowopowstałego powiatu sztumskiego.
1.2. Charakterystyka zasobów kulturowych
Prace nad ewidencją stanowisk archeologicznych na terenie
gminy doprowadziły do ujawnienia 58 stanowisk w ewidencji
(stanowiska oznaczono na załącznikach graficznych do
części tekstowej) są to grodziska, kurhany, cmentarzyska i
osady. Stanowiska posiadają zróŜnicowaną chronologię od
młodszej epoki kamiennej (3500 – 1700 p.n.e.), poprzez
ślady pochówków z wczesnej epoki Ŝelaza (650 – 125 p.n.e.)
i z okresu rzymskiego (125 – 375 n.e.) po średniowiecze.
Większość miejscowości na terenie gminy Stary Targ
posiada metrykę średniowieczną. Charakterystyczną cechą
osadnictwa na tym terenie jest liczebna przewaga majątków
ziemskich nad wsiami. Struktura dawnej sieci osadniczej
powoli zanika w terenie, przyczyniły się do tego reformy
agrarne z 2 połowy XIX w., parcelacje z okresu działania
Pruskiej Komisji Kolonizacyjnej (1886-1918) i z lat 30-tych
XX wieku, a takŜe powojenna reforma rolna. Ponadto silne
przeobraŜenia przestrzenne wsi, głównie przejawiające się
poprzez rozproszenie zabudowy i rozdrobnienie areału,
następuje od początku lat 90-tych XX w. Wiele osad
folwarcznych o średniowiecznej proweniencji straciło swoje
historyczne walory przestrzenne i znaczne lub wszystkie,
istniejące jeszcze pod koniec ubiegłego stulecia, zasoby
kulturowe.
Na terenie gminy występują wsie w typie małych ulicówek,
wsi placowych, wielodroŜnic oraz wsie o nieregularnym
rozplanowaniu. Wsie w typie ulicówki to: Jordanki, Jurkowice
Wieś, Łabuń, Łoza, Ramoty. Wsie placowe: Dąbrówka
Malborska i Kalwa. Jedna wielodroŜnica - Szropy. Wsie o
układzie nieregularnym: Dziewięć Włók, Lasy, Malewo,
Szropy Niziny. Mała osada z kilkoma zagrodami to
KrzyŜanki.
Na omawianym obszarze zachowała się część z
historycznych zespołów podworskich: Czerwony Dwór,
Grzymała, Jurkowice Pierwsze, Klecewo, Mleczewo, Stary
Dwór, Telkwice, Trankwice, Tropy Sztumskie, Waplewo
Wielkie, Zielonki.
W obrębie gminy jest osiem historycznych cmentarzy: dwa w
Dąbrówce Malborskiej (katolickie), Kalwie (katolicki), Lasach
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(mennonicki), Starym Targu (katolicki), Łozie (ewangelicki),
Szropach (ewangelicki), Waplewie Wielkim (katolicki).
Z obiektów techniki i kultury materialnej zachowały się: stacje
kolejowe (Dąbrówka Malborska, Mleczewo, Szropy, TropyIgły), kuźnie (Jurkowice, Mleczewo, Stary Targ, Trankwice,
Waplewo Wielkie).
Do grupy obiektów architektury i budownictwa o wartościach
kulturowych naleŜą równieŜ budynki szkół w Bukowie,
Klecewie, Łabuniu, Nowym Targu, Starym Targu, Szropach,
Trankwicach oraz budynki poczty w Dąbrówce Malborskiej,
Mleczewie i Waplewie.
1.3. Obiekty w rejestrze zabytków.
tabela nr 2.Obiekty archeologiczne
Lp.

1.

Nr na
zał.
graf.
53.

Miejscowość

Kalwa

Nr
stanowiska w
miejscowości
2

Nr
arkusza
AZP
20-48

Nr
stanowiska
na arkuszu
4

Charakter obiektu chronologia

Zakres ochrony

osiedle obronne:
halsztat C-D,
grodzisko stoŜkowate:
XIII-XIV w.

zakaz zabudowy –
grodzisko wpisane do
rejestru zabytków
decyzją pod nr 55/A

tabela nr 3.Obiekty nieruchome
Lp.

miejscowość

obiekt

nr rejestru zabytków
województwa
pomorskiego
68

data wpisu do rejestru zabytków

1.

Dąbrówka Malborska

kościół parafialny p.w. Św. Mikołaja i św.
Walentego

11.04.1957 r.

2.

Kalwa

kościół parafialny p.w. Św. Marii
Magdaleny

149

18.01.1960 r.

3.

Waplewo Wielkie

zespół pałacowo-parkowy /pałac, park/

741

21.12.1972 r.

4.

Tropy Sztumskie

ogród przydworski

876

10.12.1977r.

5.

Trankwice

zespół dworsko-parkowy wraz ze
spichlerzem z folwarku (park, spichlerz)

878

29.12.1977 r.

6.

Stary Dwór

zespół dworsko-parkowy (dwór, park)

880

2.01.1978 r.

7.

Mleczewo

ogród przydworski

883

21.01.1978 r.

8.

Zielonki

park

901

3.02.1978 r.

9.

Klecewo

park

902

4.02.1978 r.

10.

Grzymała

zespół dworsko-parkowy (dwór, park)

905

24.02.1978 r.

11.

Pozolia II

park

918

29.06.1978 r.

12.

Pozolia I

park

919

30.06.1978 r.

13.

Kościelec

park

921

25.07.1978 r.

14.

Telkwice

dwór

922

25.07.1978 r.

15.

Stary Targ

1375

23.03.1993 r.

16.

Nowy Targ

kościół parafialny p.w. Św.Apostołów
Szymona i Judy Tadeusza oraz
Przemienienia
kościół filialny p.w. Św. Rocha wraz z
cmentarzem przykościelnym

1377

25.03.1993 r.

17.

Szropy

kościół filialny p.w. Św.Apostołów Piotra i
Pawła wraz z otaczającym cmentarzem

1389

16.06.1993 r.

18.

Waplewo Wielkie

kościół parafialny p.w. Św Maksymiliana
Kolbe

1390

16.06.1993 r.

19.

Łoza

kościół filialny p.w Św. Jadwigi Królowej

1392

30.06.1993 r.
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1.4. Obiekty w ewidencji konserwatorskiej.
1.4.1. OBIEKTY ARCHEOLOGICZNE.
Wykaz obiektów archeologicznych objętych ochroną
znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków znajduje się
w załączniku 2 do Kierunków rozwoju przestrzennego gminy
Stary Targ.
1.4.2. OBIEKTY NIERUCHOME.
Wykaz obiektów objetych ochroną znajdujących się w
Gminnej Ewidencji Zabytków znajduje się w załączniku 2 do
Kierunków rozwoju przestrzennego gminy Stary Targ.
1.4.3. PARKI
W tabeli nr 4 zamieszczono parki ujęte w gminnej ewidencji
zabytków.
tabela nr 4. Parki w ewidencji konserwatorskiej.
Lp.

Miejscowość

Obiekt

Datowanie

1.

Czerwony Dwór

park podworski

2 poł. XIX w.

2.

park podworski

2 połowa XIX w.

3.

Grzymała
Jurkowice
Pierwsze

park podworski (relikty)

l. 20-te XX w.

4.

Klecewo

park podworski

połowa XIX w.

5.

Kościelec

pozostałości starodrzewu

2 poł. XIX w.

6.

Mleczewo

ogród dworski

połowa XIX w.

7.

Pozolia I

park podworski (relikty)

ok. poł. XIX w.

8.

Pozolia II

park podworski

2 poł. XIX w.

9.

Stary Dwór

park dworski

poł. XIX w.

10.

Telkwice

park dworski o charakterze leśnym

pocz. XX w.

11.

Trankwice

park dworski

pocz. XX w.

12.

Tropy Sztumskie

ogród o charakterze parkowym

ok. 1890 r.

13.

Waplewo Wielkie

park dworski

poł. XIX w.

14.

Zielonki

park podworski

XVIII/XIX w.

Uwagi

rej. zab. 905, dec. z dn.
24.02.1978 r.

rej. zab. 902, dec. z dn.
4.02.1978 r.
rej. zab. 921, dec. z dn.
25.07.1978 r.
rej. zab. 883, dec. z dn.
21.01.1978 r.
rej. zab. 919, dec. z dn.
30.06.1978 r.
rej. zab. 918, dec. z dn.
29.06.1978 r.
rej. zab. 880, dec. z dn.
02.01.1978 r.
rej. zab. 878, dec. z dn.
19.12.1977 r.
rej. zab. 876, dec. z dn.
10.12.1977 r.
rej. zab. 741, dec. z dn.
21.12.1972 r.
rej. zab. 901, dec. z dn.
4.02.1978 r.
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1.4.4. CMENTARZE
W tabeli nr 5 zamieszczono cmentarze ujęte w gminnej
ewidencji zabytków.
tabela nr 5.Cmentarze w ewidencji konserwatorskiej
Lp.

Miejscowość

Datowanie
przed 1939 r.

Dąbrówka Malborska

cmentarz ewangelicki
cmentarz protestancki, ob.
katolicki
cmentarz katolicki

Kalwa

cmentarz katolicki przykościelny

ok. poł. XIX w.

5.

Kalwa

cmentarz parafialny, katolicki

6.

Lasy

1.
2.
3.
4.

Bukowo

Obiekt

Dąbrówka Malborska

8.

Nowy Targ

cmentarz ewangelicki
cmentarz ewangelicki, obecnie teŜ
część katolicka
cmentarz katolicki

9.

Waplewo Wielkie

cmentarz katolicki

7.

Łoza

Uwagi

pocz. XIX w.
pocz. XX w.

najstarszy nagrobek z r. 1917
najstarszy zachowany nagrobek
z r. 1859

2-ie dziesięciolecie XX w.
ok. poł. XIX w.
XVII w.
pocz. XX w.
przełom XIX i XX w.

najstarszy nagrobek z 1841r.

GMINA STARY TARG– Kierunki Rozwoju Przestrzennego - 2010

2. K I E R U N K I - ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO I ZABYTKÓW
ORAZ DÓBR
KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

2.1. STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE
Stanowiska archeologiczne dzielą się na dwie grupy z uwagi
na zróŜnicowane warunki ochrony konserwatorskiej:
1) w strefie „W” ścisłej ochrony archeologicznej znajduje się
sześć stanowisk, posiadających własną ekspozycję terenową
– grodzisko stoŜkowate z XIII-XIV w. w Kalwie, wpisane do
rejestru zabytków, grodziska w Starym Targu i Jordankach
oraz kurhany w Bukowie i Telkwicach.
Stanowiska te podlegają bezwzględnej ochronie z zakazem
jakichkolwiek ingerencji w substancję stanowiska.
2) w strefie „OW” obserwacji archeologicznej znajdują się
stanowiska archeologiczne w ewidencji archeologicznej:
tereny przez nie zajmowane są dostępne na cele
inwestycyjne
pod
warunkiem
albo
uprzedniego
przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych albo
prowadzenia wszelkich prac ziemnych, wchodzących w skład
inwestycji, pod nadzorem archeologicznym. Charakter prac
badawczych zaleŜny jest od wartości poznawczej
stanowiska.
Wszelkie inwestycje, w których skład wchodzą roboty
ziemne,
na
terenie
oraz
w
pobliŜu
stanowisk
archeologicznych wymagają uzgodnienia z właściwym
miejscowo Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

2.2. OBIEKTY PROPONOWANE DO WPISU DO REJESTRU
ZABYTKÓW.
1) Obiekty archeologiczne postulowane do wpisu do rejestru:
grodzisko z XIII i XIV wieku - Stary Targ (na mapie nr 16);
cmentarzysko kultury wielbarskiej i oksywskiej (przełom er do
375r.) - Stary Targ (na mapie nr 14);
cmentarzysko wielokulturowe z okresu lateńskiego i
rzymskiego w Nowym Targu (na mapie nr 3).
2)
-

Obiekty budownictwa drewnianego postulowane do wpisu do
rejestru zabytków:
Lasy 8, budynek mieszkalny, drewniany, kon. XIX w.,
Szropy Niziny 9, budynek mieszkalny, drewniany, kon. XIX w.,
Szropy Niziny 13, budynek mieszkalny, drewniany, kon. XIX w.
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2.3. WSIE O ZACHOWANYM UKŁADZIE HISTORYCZNYM I
ZABUDOWIE O WARTOŚCIACH KULTUROWYCH
1)

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Wsie posiadające zachowany układ przestrzenny.
Na obszarze gminy Stary Targ wyróŜniono 22 miejscowości
posiadające zachowany układ przestrzenny, który obejmuje
się ochroną:
Czerwony Dwór,
Dąbrówka Malborska,
Grzymała,
Jordanki,
Jurkowice,
Jurkowice Pierwsze,
Kalwa,
Klecewo,
Kościelec,
Łabuń,
Łoza,
Mleczewo,
Nowy Targ,
Ramoty,
Stary Dwór,
Stary Targ,
Szropy,
Śledziówka Wielka,
Telkwice,
Trankwice,
Tropy,
Waplewko.
Wokół wsi o zachowanym układzie przestrzennym,
wyznacza się następujące strefy ochrony konserwatorskiej:
I - strefę ochrony konserwatorskiej,
II - strefę ochrony ekspozycji.

I - Strefa ochrony konserwatorskiej: ochronie podlegają
elementy historycznej struktury przestrzennej: układ
przestrzenny, zabudowa o cechach tradycyjnych, sposób
zabudowy działek siedliskowych, historyczne zachowane
linie zabudowy, sposób zagospodarowania terenów
publicznych, historyczne zachowane formy zabudowy,
budowle sakralne, tereny cmentarzy oraz charakterystyczne
elementy naturalnego krajobrazu, tworzące z wyŜej
wymienionymi kompozycję architektoniczno - krajobrazową.
Dla wsi, w których przewidziana jest budowa obiektów lub
zespołów obiektów budowlanych naleŜy opracować plany
zagospodarowania przestrzennego w celu zapewnienia
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właściwej
integracji
przestrzennej
i
funkcjonalnej
projektowanych i istniejących, o wartości kulturowej,
elementów zagospodarowania, a zdewastowane elementy
zagospodarowania poddać rewaloryzacji i rekompozycji
(tereny osiedli „PGR-owskich” i blokowych oraz współczesnej
zabudowy techniczno produkcyjnej powinny zostać poddane
procesowi
estetyzacji
i
humanizacji
zabudowy
i
zagospodarowania).
Nowe obiekty budowlane i związane z nimi urządzenia
powinny być zaprojektowane w formach architektonicznych
dostosowanych do krajobrazu i zabudowy, a projekty
uzgodnione z właściwym miejscowo Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków. Postuluje się opracowanie
gminnego lub regionalnego (we współdziałaniu z sąsiednimi
gminami) katalogu – wzornika dla współczesnej zabudowy
mieszkalnej i gospodarczej.
Dla wszystkich wyŜej wymienionych wsi postuluje się
opracowanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, w oparciu o które odbywać się będzie
wszelka działalność budowlana.
II -

Strefa ochrony ekspozycji: ochronie podlega teren
stanowiący zabezpieczenie widoku na zabytek. W strefie tej
obowiązuje ograniczenie gabarytów nowej zabudowy, naleŜy
stosować historyczną kolorystykę dachów i elewacji,
elementy budownictwa regionalnego oraz lokalne materiały
budowlane (drewno, miejscowy kamień, ceramika itp.).

2)

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Wsie o wartościowych elementach kulturowych.
Wśród pozostałych miejscowości wyróŜnione 14, które
posiadają wartościowe elementy kulturowe:
Brzozówka,
Bukowo,
Dziewięć Włók,
Gintro,
Igły,
Jodłówka,
Kątki,
Lasy,
Malewo,
Olszówka,
Pozalia II,
Szropy Niziny,
Śledziówka Mała,
Tulice.
Ochrona wsi o wartościowych elementach kulturowych
polega na odtwarzaniu historycznej struktury przestrzennej –
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w miejscu nieistniejących obiektów nowe budynki naleŜy
realizować w nawiązaniu do usytuowania oraz formy i
gabarytów
dawnych
budynków
(mieszkalnych
i
gospodarczych), a takŜe poprzez uŜycie tradycyjnych
materiałów wykończeniowych.
Wsie, w których elementy układu przestrzennego powinny
zostać poddane rekompozycji:
- Waplewo Wielkie.
W miejscowości tej naleŜy dąŜyć do likwidacji lub
rewaloryzacji obiektów degradujących przestrzeń tj. bloków
mieszkalnych dla pracowników byłych PGR-ów.
3)

Czynna
ochrona
sylwety
zabytkowego
układu
ruralistycznego obejmuje widok na panoramę historycznych
wsi:
− Kalwa,
− Łoza,
− Trankwice.
Ochrona polega na wyznaczeniu terenów wyłączonych spod
zabudowy lub określeniu jej nieprzekraczalnych gabarytów.

2.4.

KRAJOBRAZ KULTUROWY

1)

Gmina Stary Targ znajduje się na styku dwóch jednostek
fizycznogeograficznych, makroregionu PobrzeŜa Gdańskiego
i mezoregionu śuławy Wiślane, oraz makroregionu i
mezoregionu Pojezierza Iławskiego. Z tego teŜ powodu
posiada krajobraz charakterystyczny i dla śuław (w części
północnej) i dla Pojezierza Iławskiego (w części środkowej i
południowej).

2)

PrzewaŜająca część gminy posiada bardzo dobrze
zachowany, w swej historycznej formie, i najmniej
zdegradowany przez działalność człowieka krajobraz. Prawie
całe terytorium gminy znajduje się w zasięgu występowania
historycznych załoŜeń dworsko-parkowych. Wysokimi
walorami krajobrazowymi odznacza się północno-środkowy
rejon gminy.

3)

Charakterystyczne cechy kompozycyjne widoczne w
panoramach tj. grupy zieleni z widocznymi dachami
zabudowań, w tle mające otwarte przestrzenie upraw
rolnych, zachowane są we wsiach: Dąbrówka Malborska,
Bukowo, Malewo, Lasy, Łoza, Szropy oraz w załoŜeniach
dworko-parkowych:
Jurkowice,
Grzymała,
Klecewo,
Mleczewo, Trankwice, Telkwice, Waplewo Wielkie, Zielonka.
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4)

Wsie zlokalizowane w otwartym, rozmaicie ukształtowanym
krajobrazie, w areale rolnym (rozłogi pól) to Dziewięć Włók,
Gintra, Jodłówka, Kątki, Ramoty.

5)

Historyczna sieć droŜna z licznymi alejami i zadrzewieniami
jest zachowana w dość dobrym stopniu. Droga nr 515
została uregulowana w okresie powojennym, przez co
miejscami nieznacznie zmieniła swój historyczny przebieg (w
okolicy Kalwy). Układ komunikacyjny wzbogacony został na
pocz. XX w. o dwie linie kolejowe relacji Gdańsk Główny Warszawa Wschodnia oraz nieczynną obecnie linię relacji
Malbork – Małdyty (przy czym nadal w terenie widoczny jest
przebieg dawnego torowiska).

6)

Pomimo tego, iŜ znaczna część gminy odznacza się
harmonijnym krajobrazem kulturowym, spotykamy tutaj
równieŜ zjawiska negatywne, mające bardzo duŜy wpływ na
ochronę krajobrazu kulturowego tj. zanik budowlanej kultury
ludowej, zanik zadrzewień śródpolnych i wzdłuŜ dróg.

7)

Ochrona, a miejscami rewaloryzacja krajobrazu kulturowego
w gminie powinna następować poprzez stosowanie
historycznej kolorystyki dachów i elewacji; wykorzystywanie
elementów budownictwa regionalnego w budownictwie
współczesnym, sytuowanie i komponowanie bryły zgodnie z
ukształtowaniem terenu, ograniczeni gabarytów budynków
oraz uŜycie lokalnych materiałów budowlanych drewno,
miejscowy kamień, ceramika).

2.5. OBIEKTY ARCHITEKTURY SAKRALNEJ
CMENTARZE) NA TERENIE GMINY

(W

TYM

1)

Kościoły (w Dąbrówce Malborskiej, Kalwie, Łozie, Nowym
Targu, Starym Targu, Szropach, Waplewie Wielkim) i
cmentarze przykościelne (w Nowym Targu, Szropach)
wpisane do rejestru zabytków jako obiekty o wybitnej
wartości zabytkowej i walorach krajobrazowych - podlegają
bezwzględnej ochronie.

2)

Wszelkie poczynania w obrębie i sąsiedztwie tych obiektów
muszą być uzgadniane
z właściwym miejscowo
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

3)

Bez zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie
wolno
obiektu
zabytkowego
przerabiać,
odnawiać,
rekonstruować, konserwować, zabudowywać, odbudowywać,
zdobić, uzupełniać ani dokonywać Ŝadnych innych zmian.

4)

Cmentarze w Bukowie, Dąbrówce Malborskiej, Kalwie,
Lasach, Łozie oraz w Waplewie Wielkim figurujące w
ewidencji konserwatorskiej naleŜy otoczyć ochroną poprzez
wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego. Cmentarze
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nieczynne muszą być chronione przed dewastacją oraz
porządkowane i pielęgnowane (drzewostan) w oparciu o
wytyczne WKZ.
2.6. OBIEKTY ARCHITEKTURY
TERENIE GMINY

I

BUDOWNICTWA

NA

1)

Obiekty architektury i budownictwa figurujące w ewidencji
konserwatorskiej naleŜy objąć ochroną na podstawie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Zabudowa mieszkalna, drewniana i murowana, o cechach
tradycyjnych charakterystycznych dla miejsca i regionu,
winna być zachowana i stanowić inspirację do kształtowania
nowej zabudowy. Dopuszcza się wymianę zabudowy, której
stan techniczny zagraŜa bezpieczeństwu ludzi i mienia pod
warunkiem uprzedniego pozwolenia z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.

2)

Przy odtwarzaniu zabudowy naleŜy się kierować zasadą, Ŝe
nowy budynek powinien usytuowaniem, gabarytem,
kształtem i pokryciem dachu nawiązywać do poprzedniego.
W lokalizacji nowej zabudowy naleŜy uwzględniać
sąsiedztwo obiektów o wartości kulturowej - nowe budynki
nie mogą być sytuowane w sposób degradujący istniejącą,
tradycyjną zabudowę, a ich forma architektoniczna winna być
dostosowana do otaczającej zabudowy i krajobrazu, uŜyte
materiały wykończeniowe powinny być tradycyjne tj. drewno,
cegła, tynk, pokrycie dachu ceramiczne.

3)

Na terenach wsi o zachowanym, historycznym układzie
przestrzennym wyklucza się realizację budynków typu bloki,
z płaskimi dachami oraz budynków jednorodzinnych typu
miejskiego o zunifikowanej formie i detalu architektonicznym.

2.7. ZESPOŁY
I
OBIEKTY
TECHNIKI
I
KULTURY
MATERIALNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY
1)

Zespoły i obiekty techniki i kultury materialnej (hydrofornia w
Kątkach, transformatory w Jurkowicach, Gintro, Łozie,
gorzelnia w Waplewie Wielkim, mleczarnia w Tropach
Sztumskich oraz kuźnie w Kalwie, Mleczewie, Starym Targu,
Trankwicach, Waplewie Wielkim), obiekty kolejnictwa tj.
zespoły stacji kolejowej, dróŜnicówki (w Dąbrówce
Malborskiej, Jurkowicach Pierwszych, Kalwie, Szropach i
Tropach Sztumskich), mosty i wiadukty (w Zielonkach),
figurujące w ewidencji konserwatorskiej – powinny zostać
objęte ochroną na podstawie miejscowych planów
zagospodarowani przestrzennego.
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2)

Obiekty te winny być zachowane w dobrym stanie przez
właścicieli lub uŜytkowników, a wszelkie remonty, adaptacje i
modernizacje muszą być uzgadniane z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.

2.8.

ZESPOŁY DWORSKO-PARKOWE, ALEJE ZABYTKOWE
NA TERENIE MIASTA I GMINY

1)

Dwory (w Grzymale, Starym Dworze, Telkwicach, Waplewie
Wielkim) oraz parki (w Grzymale, Klecewie, Kościelcu,
Mleczewie, Pozoli I, Pozoli II, Starym Dworze, Tropach
Sztumskich, Waplewie Wielkim, Zielonkach) wpisane do
rejestru zabytków podlegają ochronie. Obiekty te winny być
utrzymywane w dobrym stanie. Zmiany uŜytkowania,
powodujące konieczność przystosowania do nowej funkcji,
wszelkie prace budowlane, modernizacje i remonty
wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków. Ochronie podlega równieŜ starodrzew rosnący w
sąsiedztwie obiektów wpisanych do rejestru zabytków - na
terenach wpisanych do rejestru zabytków obowiązuje zakaz
wycinki drzew bez uzyskania zgody Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
Zespoły dworsko-parkowe, dwory i parki w ewidencji
konserwatorskiej powinny zostać objęte ochroną na
podstawie
miejscowych
planów
zagospodarowani
przestrzennego jako kompleksy o wartości zabytkowej oraz
duŜych walorach krajobrazowych, zaś parki równieŜ
przyrodniczej i ekologicznej. Ochroną objęte powinny zostać
wszelkie zachowane elementy historycznej struktury
przestrzennej tj. dwór, park, a takŜe figurujące w ewidencji
konserwatorskiej zabudowania gospodarcze czy zespoły
czworaków.
Obowiązuje zakaz parcelacji bądź innego dzielenia parków,
a w przypadku występowania róŜnych uŜytkowników powinno się dąŜyć do scalenia i ustanowienia jednego
zarządcy. Niedopuszczalne jest lokalizowanie na terenie
zespołów dworsko-parkowych budynków, wprowadzanie
infrastruktury technicznej (urządzeń podziemnych, jak i
napowietrznych, składowisk odpadów itp.), niwelacje ziemne
bądź zmiana warunków środowiska np. melioracje.

2)

3)

4)

Zlokalizowane na terenach parków budynki, budowle lub
urządzenia kolidujące z funkcją parku, naleŜy przewidzieć do
likwidacji, dyslokacji poza teren parku, bądź adaptacji do
śmierci technicznej. W Jurkowicach Pierwszych na terenie
parku znajduje się hydrofornia, zaś w Grzymale budynek
gospodarczy o niskich wartościach historycznych.

5)

Linie przesyłowe sieci uzbrojenia terenu nie powinny być
prowadzone przez teren historycznego zespołu, ani teŜ
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obszar zespołu nie powinien podlegać podziałom czy
uszczupleniom, lokalizacja nowych obiektów powinna
uwzględniać
rozmieszczenie
dawnych
budynków
podworskich.
6)

Prace porządkowe i pielęgnacyjne oraz wycinkę drzew w
parkach i w otoczeniu obiektów zabytkowych naleŜy
bezwzględnie
uzgadniać
z
właściwym
miejscowo
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

7)

ZałoŜenia parkowe w Grzymale, Jurkowicach Pierwszych,
Kościelcu, Pozolii II i Telkwicach wymagają rewaloryzacji.

8)

ZałoŜenie parkowe w Pozolii I ze względu na utratę swoich
wartości historycznych i przestrzennych (nie zachował się
historyczny układ parku, nieliczne pozostałości starodrzewia)
postuluje się do wykreślenia z rejestru zabytków.
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III. KIERUNKI
I
ZASADY
ROZWOJU
PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ.

ROLNICZEJ

1. Ustalenia ogólne.
1.2. Działania gminy powinny mieć charakter selektywny mający
na celu promowanie gospodarstw o duŜym potencjale
rozwojowym (posiadających zasoby czynników produkcji,
powiązania z rynkiem, plany rozwoju itp.). Jednocześnie na
obszarach utrwalonej struktury własności indywidualnej
(niska średnia powierzchnia gospodarstwa) naleŜy
rozpocząć wdraŜanie programu dywersyfikacji, tzn. łączenia
kilku źródeł dochodu (z róŜnej działalności gospodarczej) w
ramach jednego gospodarstwa.
1.3. NaleŜy wspierać (np. poprzez ulgi w podatkach)
powstawanie gospodarstw specjalistycznych produkcji rolnej,
a w szczególności: ogrodnictwa i warzywnictwa, stawów
hodowlanych. W tym celu zaleca się tworzenie oraz
wspieranie grup producenckich.
1.4. Obszary
produkcji
rolnej
leŜące
w
granicach
administracyjnych gminy Stary Targ w zaleŜności od
kierunków polityki przestrzennej rozwoju gminy będą
przeznaczone na róŜne funkcje i wyłączane z uŜytkowania
rolnego w miarę potrzeb w procedurze miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Ogólną zasadą jest
zachowanie zwartych areałów szczególnie cennych pod
produkcję rolniczą i pozostawieni ich jako uŜytków rolnych.
2. Zalecenia dla poszczególnych stref.
Ze względu na uwarunkowania przyrodnicze oraz jakość
rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla obszaru gminy naleŜy
wprowadzić następujące zasady ogólne działalności
rolniczej:
2.1. W strefie A, obejmującej najniŜej połoŜone tereny gminy
zaleca się rozwój rolnictwa zintegrowanego opartego na
przewaŜającym udziale trwałych uŜytków zielonych. NaleŜy
ograniczać dopływ substancji biogennych do wód
powierzchniowych i gruntu poprzez zakaz lokalizacji duŜych
ferm hodowlanych, a w szczególności technologii
bezściołowych.
Zakaz lokalizacji farm wiatrowych.
2.2. W strefie B zgodnie z planszą „Kierunki rozwoju
przestrzennego gminy” zaleca się prowadzenie produkcji
rolnej o charakterze zintegrowanym ze szczególnym
uwzględnieniem ekologicznych aspektów gospodarki rolnej
oraz moŜliwości alternatywnego wykorzystania gruntów
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(rekreacja, zalesienia). NaleŜy ograniczać dopływ substancji
biogennych do wód powierzchniowych i gruntu poprzez
zakaz lokalizacji duŜych ferm hodowlanych, a w
szczególności technologii bezściołowych. Docelową formą
strukturalnych przekształceń własnościowych powinny być
gospodarstwa typu farmerskiego o powierzchni 50 ÷100 ha.
Dopuszcza się wykorzystanie terenów rolniczych pod
lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą. Obszary na których dopuszcza się lokalizacje
elektrowni zostały zaznaczone na załączniku nr 1 pt. Kierunki
rozwoju przestrzennego gminy Stary Targ.
Dla terenów na których planuje się lokalizację elektrowni
wiatrowych
naleŜy
sporządzić
miejscowy
plan
zagospodarowania przestrzennego. Na etapie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, w celu wskazania
miejsc ich posadowienia oraz dopuszczalność realizacji
moŜliwe będzie dopiero po przeprowadzeniu rocznego
monitoringu
przedrealizacyjnego
ornitologicznego,
chiropterologicznego oraz w zakresie rozprzestrzeniania się
hałasu na granicy istniejącej i projektowanej zabudowy.
2.3. Dla strefy E, zgodnie z planszą „Kierunki rozwoju
przestrzennego gminy” zaleca się intensywny charakter
produkcji
rolnej.
Docelową
formą
strukturalnych
przekształceń własnościowych na tym obszarze powinny być
gospodarstwa wielkotowarowe utworzone w wyniku
prywatyzacji dawnych gospodarstw PGR oraz gospodarstwa
typu farmerskiego. NaleŜy ograniczać dopływ substancji
biogennych do wód powierzchniowych.
Zakaz lokalizowania farm wiatrowych.
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IV. KIERUNKI
LEŚNEJ.

ROZWOJU

I

OCHRONY

PRZESTRZENI

1. Zaleca się zwiększenie lesistości terenów zgodnie z planszą
„Kierunki rozwoju przestrzennego gminy” w skali 1:10000
2. Zaleca się zalesienia terenów połoŜonych w sąsiedztwie
istniejących kompleksów leśnych. Obszar i zakres
proponowanych zalesień powinien obejmować jedynie grunty
najsłabsze, zagroŜone erozją lub zdegradowane zgodnie z
planszą „Kierunki rozwoju przestrzennego gminy” w skali
1:10000.
3. Na terenie całej gminy zaleca się zachowanie i ochronę
układu istniejących drobnych płatów leśnych. NaleŜy dąŜyć
do ustanowienia połączeń między nimi (ciągłości
przestrzennej), stanowiących sieć połączeń przyrodniczych
(korytarze ekologiczne).
4. Zaleca się zachowanie oraz wzbogacanie naturalnych form
zadrzewień śródpolnych, w szczególności wzdłuŜ miedz,
dróg, oraz cieków wodnych.
5. Nie dopuszcza się zalesiania gleb o wysokich klasach
zlokalizowanych w strefie A – Zuławskiej.
6. NaleŜy ustanowić lasy ochronne według projektu zawartego
na planszy „Kierunki rozwoju przestrzennego gminy i miasta”
w skali 1:10000.
7. W celu ochrony walorów krajobrazu zaleca się zachowanie
naturalnej granicy rolno - leśnej oraz niezalesianie stref
ochrony ekspozycji „E” i otoczenia punktów widokowych.
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V.

KIERUNKI ROZWÓJU FUNKCJI TURYSTYCZNYCH.

1. Ustalenia ogólne.
1.1. Zaleca się zróŜnicowane formy rekreacji uzaleŜnione od
podatności przestrzeni na antropopresję: tereny zabudowy
letniskowej indywidualnej, tereny zabudowy pensjonatowej i
rezydencjonalnej (z moŜliwością pobytu stałego obsługi i
właściciela), przestrzenie publiczne, kemping, pole
namiotowe, tereny aktywnej rekreacji, obiekty obsługi
turystów, tereny zieleni.
1.2. Lokalizowanie nowej zabudowy na obszarach kierunkowego
rozwoju funkcji rekreacyjnej i turystycznej wymaga
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego.
1.3.W
przypadku
opracowywania
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dotyczącego tylko części
obszaru wymienionego w punkcie 2. naleŜy zabezpieczyć
powiązania funkcjonalno – przestrzenne z pozostałą częścią
obszaru,
w
szczególności
w
zakresie
powiązań
komunikacyjnych oraz infrastruktury technicznej.
1.4.Nie wyklucza się moŜliwości lokalizowania funkcji
rekreacyjnej na pozostałych obszarach pod warunkiem
miejscowego
planu
zagospodarowania
sporządzenia
przestrzennego.
2. Kierunkowe obszary rozwoju funkcji rekreacyjnej na
obszarze gminy.
2.1.Projektuje się kierunkowe obszary rozwoju funkcji
rekreacyjnej i turystycznej zgodnie z planszą „Kierunki
rozwoju przestrzennego gminy”:
1) T1 – obszar zlokalizowany nad jeziorem Dąbrówka w pasie
do torów kolejowych;.
a. dominująca forma zagospodarowania: zabudowa letniskowa
indywidualna,
b. dopuszcza się równieŜ zagospodarowania pod turystykę
kwalifikowaną w tym kąpielisko, stadnina koni , pensjonaty i
hotele itp.,
c. przed
zainwestowaniem
terenu
naleŜy
rozwiązać
problematykę wodno-ściekową,
d. zaleca się zachowanie 70% powierzchni działek jako
biologicznie czynnej
e. zaleca się określenie wzorców zabudowy zarówno dla
pojedynczych obiektów jak i dla zespołów zabudowy
f. wysoki reŜim budowlany, nowa zabudowa powinna skalą i
formą nawiązywać do cech zabudowy regionalnej.
2) T2 – w pobliŜu Starego Targu wokół jeziora Rozlewisko –
tereny przeznaczone przede wszystkim na turystykę
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a.

b.

c.
d.
e.
f.
g.

kwalifikowaną jak równieŜ jako teren rozwoju turystyki o
charakterze indywidualnym.
obszar o wysokich walorach krajobrazowo-kulturowych
wymaga wysokich reŜimów gospodarowania przestrzenią –
teren znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu rzeki
Dzierzgonki i obowiązują na nim zakazy i nakazy na
podstawie Ustawy o ochronie przyrody;
dominująca
forma
zagospodarowania:
zabudowa
rekreacyjna
indywidualna z moŜliwością wykorzystania
całego lub części terenu na turystykę i rekreację
kwalifikowaną w tym: tereny sportowo-rekreacyjne, tereny
imprez masowych, kąpielisko, stadniny koni, zespoły
hotelowe itp.
przed
zainwestowaniem
terenu
naleŜy
rozwiązać
problematykę wodno-ściekową,
zaleca się zachowanie 70% powierzchni działek jako
biologicznie czynnej,
zaleca się określenie wzorców zabudowy zarówno dla
pojedynczych obiektów jak i dla zespołów zabudowy,
wysoki reŜim budowlany, nowa zabudowa powinna skalą i
formą nawiązywać do cech zabudowy regionalnej,
naleŜy zachować min 100m od linii brzegowej zgodnie z
obowiązującymi przepisami;

3) T3 – w pobliŜu miejscowości Tulice nad jeziorem Tulickim jako teren rozwoju turystyki o charakterze indywidualnym:
a. obszar o wysokich walorach krajobrazowo-kulturowych
wymaga wysokich reŜimów gospodarowania przestrzenią –
teren znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu rzeki
Dzierzgonki i obowiązują na nim zakazy i nakazy na
podstawie Ustawy o ochronie przyrody;
b. dominująca forma zagospodarowania: zabudowa letniskowa
indywidualna,
c. lokalizacja nowej zabudowy uwarunkowana organizacją
gospodarki wodno-ściekowej,
d. zaleca się zachowanie 70% powierzchni działek jako
biologicznie czynnej
e. zaleca się określenie wzorców zabudowy zarówno dla
pojedynczych obiektów jak i dla zespołów zabudowy
f. wysoki reŜim budowlany, nowa zabudowa powinna skalą i
formą nawiązywać do cech zabudowy regionalnej.
g. naleŜy zachować min 100m od linii brzegowej zgodnie z
obowiązującymi przepisami;

3. Przystanie wodne i kąpieliska.
3.1. W celu zapewnienia dostępu do jezior okolicznym
mieszkańcom oraz obsługi ruchu turystycznego projektuje
się tereny publicznych plaŜ i kąpielisk zgodnie z
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oznaczeniami na planszy „Kierunki zagospodarowania
przestrzennego gminy” na terenach przeznaczonych pod
rozwój turystyki. Dopuszcza się równieŜ wykorzystanie
innych zbiorników nie wskazanych na planszy Kierunków do
organizacji kąpielisk jeŜeli zostaną zachowane wszelkie
normy czystości przewidziane dla tych funkcji;.
3.2. Projektuje się zagospodarowanie Kanału Juranda do
uprawiania turystyki kajakowej. W tym celu naleŜy określić i
sporządzić odpowiednie opracowania określające moŜliwość
przystosowania tego cieku do spływu kajakowego oraz
wyznaczyć miejsca przystanków .
4. Biwaki i pola namiotowe.
W Kierunkach rozwoju przestrzennego gminy nie wskazuje
się konkretnych miejsc do tego celu. Dopuszcza się
lokalizacje pól namiotowych na terenach przeznaczonych
pod turystykę jak równieŜ innych spełniających dogodne
warunki do obsługi tej funkcji.
5.

Trasy rowerowe.

5.1. STAN ISTNIEJĄCY:
1)

Przez teren gminy Stary Targ przebiega trasa rowerowa o
znaczeniu miedzynarodowym EuroRout R1 – której trasę
pokazano na planszy „Kierunki rozwoju przestrzennego
gminy”;

2)

Przez teren gminy Stary Targ przebiega trasa rowerowa o
znaczeniu regionalnym o nr 136 (Szlak Mennonitów) – której
trasę pokazano na planszy „Kierunki rozwoju przestrzennego
gminy”;

5.2. KIERUNKI ROZOWOJU:
1)

−
−

2)

3)

Teren gminy Stary Targ znakomicie nadaje się do
wyznaczenia i organizacji lokalnych ścieŜek rowerowych do
tego celu nadają się:
Trasa rowerowa na nasypie kolejowym (rozebrane tory) z
Malborka do Dzierzgonia.
Inne drogi lokalne i polne wskazane na załączniku nr 1 pt.
Kierunki rozwoju przestrzennego gminy Stary Targ.
NaleŜy skoordynować działania z gminami sąsiednimi w celu
wytyczenia, oznakowania, oraz ulepszenia nawierzchni
projektowanych tras rowerowych.
Zaleca się odpowiednie oznakowanie cennych dla rozwoju
turystyki zabytków dziedzictwa kulturowego, pomników
przyrody, punktów widokowych oraz miejsc o szczególnej
wartości krajobrazowej, przyrodniczej i architektonicznej
(miejsca szczególne).
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6. Kierunkowe obszary rozwoju turystyki i rekreacji gminy
Stary Targ.
6.1. Rozwój turystyki i rekreacji w gminie Stary Targ powinien
opierać się na naturalnych walorach połoŜenia w oparciu o
naturalne zbiorniki i cieki wodne oraz kompleksy leśne
zlokalizowane w południowej części gminy (strefa E) w
granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora
Dzierzgoń.
6.2. Przeznacza się jako tereny rekreacyjne obszary dawnych
wyrobisk górniczych z koniecznością ich rekultywacji i z
wykorzystaniem ukształtowania terenu i zalesień na aktywne
formy rekreacji : ścieŜki zdrowia, ścieŜki rowerowe itp.
6.3. Na całym terenie gminy dopuszcza się rozwój agroturystyki
w oparciu o istniejące gospodarstwa rolne.
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VI. Kierunki rozwoju zabudowy.
1. Główne funkcje rozwoju zabudowy dla gminy Stary Targ.
1.1.FUNKCJA ROLNICZA - pozostanie dominującą funkcja na
terenie gminy Stary Targ. Proponuje się w kierunkach
rozwoju gminy wykorzystanie dobrych warunków glebowych.
1.2. FUNKCA TURYSTYKI I REKREACJI
- wykorzystanie
terenów o słabszych glebach na cele rozwoju turystyki i
rekreacji oraz innych funkcji w tym zwiększenie zalesień na
terenie
gminy.
Do
celów
rozwoju
tych
funkcji
predysponowana jest przede wszystkim strefa E jak równieŜ
inne obszary wskazane na załączniku nr 1 pt. kierunki
rozwoju przestrzennego gminy Stary Targ.
1.3. ZABUDOWA MIESZKALNO – USŁUGOWA - Proponuje się
ogólnie jako kierunki rozwoju zabudowy wykorzystanie
istniejącej sieci osadniczej, poprawienie jej jakości i
wykorzystanie obszarów niezabudowanych wewnątrz
miejscowości, minimalizację obszarów zdegradowanych
(określonych w dalszej części kierunków) i zaniedbanych,
stosując zasadę wielofunkcyjności i tzw. dobrego
sąsiedztwa.
1.4. ZABUDOWA PRODUKCYJNA I PRZEMYSŁOWA – do celu
rozwoju tych funkcji proponuje się przede wszystkim
wykorzystanie istniejących gospodarstw po-pgrowskich oraz
innych nieuŜytków. Wyznacza się teren wokół skrzyŜowania
z drogą wojewódzką przy miejscowości Kalwa do rozwoju
szerokiego zakresu produkcji i usług.
1.5. LOKALIZACJA FARM WIATRAKOWYCH. Dopuszcza się
moŜliwość zabudowy terenów rolniczych, wskazanych na
załączniku nr 1, elektrowniami wiatrowymi oraz towarzyszącą
infrastrukturą techniczną. Dla terenów na których planuje się
lokalizację elektrowni wiatrowych naleŜy sporządzić
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na
etapie
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego, w celu wskazania miejsc ich posadowienia
oraz dopuszczalność realizacji moŜliwe będzie dopiero po
przeprowadzeniu rocznego monitoringu przedrealizacyjnego
ornitologicznego, chiropterologicznego oraz w zakresie
rozprzestrzeniania się hałasu na granicy istniejącej i
projektowanej zabudowy.
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2. Szczegółowe ustalenia rozwoju zabudowy dla obszaru
gminy Stary Targ.
2.1. Ustalenia ogólne:
1) Zabudowa mieszkalno – usługowa: W związku z
prognozowanym niewielkim wzrostem liczby ludności
zakłada się, Ŝe lokalizowanie nowej zabudowy związanej z
funkcją osadniczą, następować będzie w granicach
określonych na załączniku nr 1 „Kierunki rozwoju
przestrzennego gminy” dla poszczególnych miejscowości,
które wykazały się aktywnością ruchu budowlanego jako
uzupełnienia w istniejącej zabudowie.
a)

W pierwszej kolejności nowa zabudowa powinna być
lokalizowana w granicach określonych na planszy „Kierunki
rozwoju przestrzennego gminy” jako tereny rozwoju funkcji
mieszkalno – usługowej.

b)

Zabudowa o charakterze uzupełniającym powinna skalą,
formą oraz rozwiązaniami architektonicznymi nawiązywać do
otoczenia oraz architektury typowej dla regionu.

c)

NaleŜy dąŜyć do koncentracji sieci osadniczej w ramach
jednostek osadniczych o duŜym potencjale rozwojowym oraz
ograniczania ilości nowej zabudowy na terenie rolniczej
przestrzeni produkcyjnej poprzez tworzenie alternatywnych
lokalizacji w postaci uzbrojonych, atrakcyjnie połoŜonych
terenów w granicach istniejącej zabudowy wsi. Działania te
naleŜy ściśle powiązać ze strategią gospodarowania
mieniem komunalnym.

d)

W przypadku lokalizowania nowej zabudowy na obszarze
rolniczej przestrzeni produkcyjnej koszty podłączenia do sieci
infrastruktury technicznej powinien ponosić inwestor.

e)

Zaleca się wspieranie działań mających na celu odtworzenia
dawnej struktury folwarków i majątków ziemskich na bazie
dawnych układów ruralistycznych z wykorzystaniem
istniejących jeszcze zabytkowych załoŜeń, zaleca się
aktywny
udział
gminy
w
procesach
rehabilitacji
towarzyszących jej osiedli mieszkaniowych.

f)

NaleŜy pozostawić niezabudowane pasy o szerokości 10,0 m
wzdłuŜ kanałów i rzek w celu zapewnienia moŜliwości
konserwacji.

2) Zabudowa przemysłowa, magazynowa oraz usług i
rzemiosła.
a) Na
pozostałym obszarze gminy nowa zabudowa
przemysłowa i składowa oraz rzemiosła, produkcji i usług
powinny być w granicach istniejącej (najczęściej po pgrowskiej) zabudowy przemysłowej oraz urządzeń produkcji
rolnej i obsługi rolnictwa. Na terenach tych naleŜy dąŜyć do
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

racjonalnego i intensywnego wykorzystania przestrzeni
poprzez adaptację istniejących obiektów, zabudowę terenów
wolnych, modernizację istniejącej infrastruktury technicznej,
szczególnie w zakresie odprowadzenia ścieków oraz emisji
zanieczyszczeń.
UciąŜliwość
projektowanej
zabudowy
przemysłowej,
magazynowej oraz usług i rzemiosła powinna zawierać się w
granicach własnych działek.
Na
terenach
pozostałych
lokalizowanie
zabudowy
przemysłowej, magazynowej oraz rzemiosła, produkcji i
usług
wymaga
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego.
Dla zabudowy usługowej powstałej w latach 60-70, zaleca
się
przekształcenie
wraz
z
modernizacją
i
zagospodarowaniem terenu wokół nawiązując formami do
tradycyjnych obiektów zachowanych na danym terenie.
Dopuszcza się w ramach modernizacji i przekształceń
wprowadzenie na obszary dotąd produkcyjne innej funkcji
np. zabudowy mieszkaniowej, usługowej.
Wyznacza się pas rozwoju funkcji komercyjnych wzdłuŜ drogi
wojewódzkiej od strony granicy z miastem Malbork z
moŜliwością lokalizacji funkcji produkcyjnych , usługowych
itp. na działkach nie mniejszych niŜ 5000 m2 po uprzednim
wyłączeniu z produkcji rolnej.
Wskazuje się nowy obszar rozwoju zabudowy komercyjnej w
okolicach skrzyŜowania drogi wojewódzkiej z drogą
powiatową w pobliŜu miejscowości Kalwa. W momencie
inwestycji naleŜy przewidzieć modernizację układu
drogowego.

2) Zabudowa związana z turystyką i rekreacją.
Formy i miejsce zabudowy zostały szczegółowo określone w
rozdziale VI.

2.2.Ustalenia dla poszczególnych stref.
1) Strefa A – Obszar zalewowy - wyłączony z moŜliwości nowej
zabudowy w tym budowy farm wiatrowych.
2) Strefa C – wysoki reŜim gospodarowania.
a) Rozwój zabudowy produkcyjnej i usługowej
zgodnie z
zapisami ogólnymi;
b) lokalizacja nowej zabudowy mieszkalnej i usługowej w
granicach istniejącej zabudowy wsi powinna następować
poprzez wypełnienie przestrzeni niezabudowanych oraz
terenów przyległych określonych na planszy „Kierunki
rozwoju przestrzennego gminy”;
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c)

d)

e)

nowo powstająca zabudowa powinna formą, wyrazem
architektonicznym, wielkością oraz układem przestrzennym
nawiązywać do historycznego układu zabudowy wsi;
szczególnej ochronie podlegają układy zabudowy wsi
zgodnie z wyznaczonymi strefami ochrony konserwatorskiej
na załączniku nr 1 pt. „Kierunki rozwoju przestrzennego
gminy”;
dopuszcza się, lokalizowanie elektrowni wiatrowych, na
terenie wskazanym na załączniku graficznym nr 1 pt.
Kierunki rozwoju przestrzennego gminy Stary Targ w skali
1:10000. Dla projektowanych elektrowni wiatrowych naleŜy
ustalić strefy ochronne spełniające obowiązujące przepisy i
normy w granicach terenów przeznaczonych w Studium pod
elektrownie. Dla terenów na których planuje się lokalizację
elektrowni wiatrowych naleŜy sporządzić miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Na etapie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, w celu wskazania
miejsc ich posadowienia oraz dopuszczalność realizacji
moŜliwe będzie dopiero po przeprowadzeniu orcznego
monitoringu
przedrealizacyjnego
ornitologicznego,
chiropterologicznego oraz w zakresie rozprzestrzeniania się
hałasu na granicy istniejącej i projektowanej zabudowy.

3) Strefa E – podwyŜszony reŜim gospodarowania – obszar
lezący w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora
Dzierzgoń
a) szczególnej ochronie podlegają układy zabudowy wsi
zgodnie z wyznaczonymi na planszy „Kierunki rozwoju
przestrzennego gminy” strefami ochrony konserwatorskiej;
b) nowo powstająca zabudowa powinna formą, wyrazem
architektonicznym, wielkością oraz układem przestrzennym
nawiązywać do historycznego układu zabudowy wsi;
c) wyznaczone zostały obszary do rozwoju turystyki i rekreacji;
d) lokalizacja nowej zabudowy w granicach istniejącej
zabudowy wsi powinna następować poprzez wypełnienie
przestrzeni niezabudowanych określonych na planszy
„Kierunki rozwoju przestrzennego gminy”; ;
e) lokalizacja nowej zabudowy mieszkalnej i usługowej w
granicach istniejącej zabudowy wsi powinna następować
poprzez wypełnienie przestrzeni niezabudowanych oraz
terenów przyległych określonych na planszy „Kierunki
rozwoju przestrzennego gminy”;

GMINA STARY TARG– Kierunki Rozwoju Przestrzennego - 2010

2.3. Obszary wyłączone z zabudowy.
NaleŜy wyłączyć z moŜliwości nowej zabudowy następujące
tereny:
1) obszary zagroŜone powodzią zgodnie z planszą „Kierunki
rozwoju przestrzennego gminy Stary Targ”;
2) naleŜy rozwaŜyć zasadność lokalizacji zabudowy na
obszarach na których występują cenne gleby do produkcji
rolnej – zaznaczone na załączniku graficznym.
3) NaleŜy rozwaŜyć zasadność wyłączania z produkcji leśnej
nowych terenów pod zabudowę. Ze względu na niskie
zalesienie gminy Stary Targ wskazuje się na konieczność
zwiększania terenów zalesionych na glebach słabszych i
nieuŜytkach.
4) NaleŜy wyłączyć spod zabudowy obszary predysponowane
do lokalizacji elektrowni wiatrowych zgodnie z załącznikiem
nr 2;
5) Wskazane zachowanie od rozwoju zabudowy obszarów
zaznaczonych na załączniku graficznym nr 1 jako korytarze
ekologiczne.

2.4. Obszary wymagające rehabilitacji.
zostały
Wszystkie miejscowości w gminie Stary Targ
podzielone
pod
względem
koniecznych
działań
rehabilitacyjnych wg następujących kategorii:
E – estetyzacja (poprawienie ładu przestrzennego)
R1 – rewaloryzacja (przywrócenie pierwotnych wartości)
R2
–
rehabilitacja
(przekształcenie
elementów
degradujących)
R3- rewitalizacja (kompleksowe działania mające na celu
przekształcenie obszaru pod względem przestrzennym,
przyrodniczym i społeczno-ekonomicznym.
Zasady działań rehabilitacyjnych przedstawiono w tabeli nr 6.

GMINA STARY TARG– Kierunki Rozwoju Przestrzennego - 2010
Tabela nr 6. Zasady działań rehabilitacyjnych na trenie gminy.
Nazwa
Charakterystyka obszaru pod względem
sposobu
jakości przestrzeni
działania
E - estetyzacja • Miejscowość o wysokich walorach
krajobrazowo-kulturowych z bardzo dobrze
zachowaną historyczną tkanką zabudowy w
postaci układu ulic i rozłogów pól,
zachowanymi tradycyjnymi zagrodami z
oryginalnymi budynkami.
• Niewiele lub brak elementów deformujących
lub degradujących przestrzeń miejscowości
w postaci obcych formą obiektów lub
urządzeń tj. sklepy, baraki, transformatory itp.
• Zachowana w bardzo dobrym lub dobrym
stanie zieleń komponowana i naturalna
związana z jednostką osadniczą

R1 rewaloryzacja

• Miejscowości o wysokich walorach
krajobrazowo-kulturowych z dostatecznie
zachowaną substancją zabudowy
• Deformacja zabudowy tradycyjnej obiektami
lub zespołami obiektów obcymi formą oraz
obszarami zaniedbanymi lub
zdegradowanymi tj. sklepy i punkty
obsługowe w tym usługi uciąŜliwe i
rzemiosło, obiekty przemysłowe,
transformatory, oczyszczalnie ścieków itp.)
• Miejscowości ulegającej powolnej degradacji
przez wyludnianie się społeczności i brak
opieki nad obiektami i zielenią
• Miejscowości powstałe w wyniku
samorodnych procesów osadniczych o
wysokich walorach poszczególnych

Rodzaj wskazanych i dopuszczalnych przekształceń przestrzennych

ISTNIEJĄCA ZABUDOWA:
• Uporządkowanie terenów prywatnych nieruchomości, ujednolicenie form ogrodzeń,
zlikwidowanie dzikich składowisk śmieci,
• Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni publicznych w postaci poprawy nawierzchni i małej
architektury, rekompozycja zieleni
• Ochrona i pielęgnacja terenów o wysokich wartościach kulturowych tj: załoŜenia dworskoparkowe, obiekty sakralne, historyczne sieci droŜne, układy tradycyjnych zagród itp.
• Zachowanie i rekompozycja istniejących układów zieleni w postaci parków, cmentarzy,
skwerów, zieleni przydroŜnej itp.
• Zachowanie i uczytelnienie dominant sakralnych w otwarciach widokowych na jednostki
osadnicze z bezwzględnym zakazem sytuowania obiektów deformujących.
ZABUDOWA NOWA:
• Wysoki reŜim zagospodarowania przestrzennego polegający na przyjęciu zasady
kontekstualności (odniesienie się do sąsiedztwa w projektowaniu układu i wielkości działek,
zabudowy, wnętrz ruralistycznych przylegających do lokowanej inwestycji.
• Dopuszcza się uzupełnienia zabudowy w ramach istniejących granic miejscowości na
warunkach kontekstualności..
• Dopuszcza się rozwój zabudowy w ściśle określonych kierunkach zgodnych z
uwarunkowaniami wynikającymi z historycznej genezy osadniczej danej jednostki
(zaznaczonych na planszy pt. „Kierunki rozwoju i polityki przestrzennej gminy”)
ISTNIEJĄCA ZABUDOWA:
• Przywrócenia dawnych walorów miejscowości w postaci przebudowy i modernizacji lub
wyburzenia istniejących deformujących obiektów w celu ujednolicenia form zabudowy,
• Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni publicznych w postaci poprawy nawierzchni i małej
architektury, Ochrona i pielęgnacja terenów o wysokich wartościach kulturowych tj: załoŜenia
dworsko-parkowe, obiekty sakralne, historyczne sieci droŜne, układy tradycyjnych zagród itp.
• Zachowanie i rekompozycja istniejących układów zieleni w postaci parków, cmentarzy,
skwerów, zieleni przydroŜnej itp.
ZABUDOWA NOWA:
• Wysoki reŜim zagospodarowania przestrzennego polegający na przyjęciu zasady
kontekstualności (odniesienie się do sąsiedztwa w projektowaniu układu i wielkości działek,
zabudowy, wnętrz ruralistycznych przylegających do lokowanej inwestycji.
• Dopuszcza się uzupełnienia zabudowy w ramach istniejących granic miejscowości na
warunkach kontekstualności..
• Dopuszcza się rozwój zabudowy w ściśle określonych kierunkach zgodnych z
uwarunkowaniami wynikającymi z historycznej genezy osadniczej danej jednostki

R2 rehabilitacja

R3 rewitalizacja
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elementów (zagród, zespołów itp.)
• Miejscowości o pierwotnie wysokich walorach ISTNIEJĄCA ZABUDOWA:
estetyczno-przestrzennych (tj. załoŜenia
• Rewaloryzacja i rekompozycja zachowanych elementów zabudowy dworsko-parkowej i
dworsko – parkowe i folwarczne)
folwarcznej, cmentarzy, obiektów sakralnych, komponowanych form zieleni (aleje, parki,
zdegradowane przez wprowadzenie obcych
pojedyncze okazy)
form zabudowy takich jak obiekty mieszkalne • Humanizacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej PGR w postaci nadania obiektom form
i gospodarcze PGR i inne obiekty
korespondujących z tradycyjną zabudowy, zagospodarowanie przestrzeni publicznych i
przemysłowe oraz infrastruktury technicznej,
sąsiadujących , likwidacja i uporządkowanie substandardowej zabudowy gospodarczej
które spowodowały zniekształcenie
(chlewiki, składziki, garaŜe itp.), wprowadzenie zieleni komponowanej na tereny publiczne
tradycyjnej formy osadniczej
wokół osiedli itp.)
• Zachowane zespoły dworsko – parkowe lub
• Przekształcenie zabudowy gospodarczej PGR w postaci wyburzenia niepotrzebnych lub
same parki oraz inne obiekty o wysokich
niezdatnych do uŜytku obiektów, likwidacja zbędnej infrastruktury technicznej (zbiorniki, silosy,
wartościach kulturowych jak cmentarze,
place składowe itp.), przebudowa i modernizacja pozostałych obiektów w nawiązaniu formą i
obiekty sakralne itp.
układem do zachowanych obiektów folwarcznych.
• Osiedla mieszkaniowe dla pracowników PGR • Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni publicznych w całej miejscowości w postaci poprawy
o róŜnych formach (w zabudowie bliźniaczej i
nawierzchni i małej architektury, Zachowanie i rekompozycja istniejących układów zieleni w
domów wielorodzinnych) usytuowane w
postaci parków, cmentarzy, skwerów, zieleni przydroŜnej itp.
bezpośrednim sąsiedztwie tradycyjnej
ZABUDOWA NOWA:.
zabudowy folwarcznej.
• Dopuszcza się uzupełnienia zabudowy w ramach istniejących granic miejscowości na
• Budynki gospodarczej przemysłowe PGR
warunkach kontekstualności.
wybudowane w bezpośrednim sąsiedztwie
• Dopuszcza się rozwój zabudowy w ściśle określonych kierunkach zgodnych z
zabudowy gospodarczej tradycyjnego
uwarunkowaniami wynikającymi z historycznej genezy osadniczej danej jednostki
folwarku
(zaznaczonych na planszy pt. „Kierunki rozwoju i polityki przestrzennej gminy”)
• Wprowadzenie nowej zabudowy powinno się wiązać z procesami rewaloryzacji i humanizacji
istniejącej zabudowy
Miejscowości i osiedla o znacznej przewadze
• Przeprowadzenie głębokich przemian rewitalizacyjnych na płaszczyźnie społecznej,
obiektów degradujących w postaci zabudowy
gospodarczej i przestrzennej powinny być poprzedzone opłacalnością ekonomiczną działań
mieszkaniowej lub gospodarczej PGR często • Konieczność humanizacji istniejącej zabudowy mieszkaniowej PGR w postaci nadania
lokalizowane w oderwaniu od tradycyjnej
obiektom form korespondujących z tradycyjną zabudowy, zagospodarowanie przestrzeni
miejscowości
publicznych i sąsiadujących , likwidacja i uporządkowanie substandardowej zabudowy
gospodarczej (chlewiki, składziki, garaŜe itp.), wprowadzenie zieleni komponowanej na tereny
publiczne wokół osiedli itp.)
• Dopuszcza się zachowanie i wykorzystanie w celach produkcyjnych zabudowy gospodarczej
PGR . Niezbędne są przekształcenia istniejącej zabudowy: wyburzenia niepotrzebnych lub
niezdatnych do uŜytku obiektów, likwidacja zbędnej infrastruktury technicznej (zbiorniki, silosy,
place składowe itp.), przebudowa i modernizacja pozostałych obiektów w nawiązaniu formą i
układem tradycyjnej formy obiektów gospodarczych rolnictwa wielkoobszarowego.
• Niezbędne jest wprowadzenie komponowanej zieleni wysokiej i niskiej jako zieleni ochronnej
wzdłuŜ granic nieruchomości oraz wzdłuŜ dróg, zbiorników wodnych itp.
• Zakaz rozwoju i wprowadzania nowej zabudowy poza granicami miejscowości za wyjątkiem
obszarów wskazanych na planszy „Kierunki uwarunkowań i polityki przestrzennej gminy”
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VII. Zasób gminny nieruchomości.
1. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami podstawą
tworzenia gminnego zasobu nieruchomości jest studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Zaleca się opracowanie strategii gospodarowania mieniem
komunalnym rozumianej jako proces utrzymania, rozwoju
(przekształcania), zbywania i pozyskiwania nieruchomości do zasobu
gminnego.
2. Zaleca się pozyskanie do zasobu gminnego terenów przewidzianych
do realizacji celów publicznych, a w szczególności infrastruktury
technicznej, dróg gminnych i budownictwa komunalnego. Pozyskanie
terenów w wyniku negocjacji we wstępnym etapie jest rozwiązaniem
znacznie tańszym niŜ późniejsze procedury wywłaszczeniowe czy
zakup nieruchomości.
3. Z punktu widzenia moŜliwości uzyskania dochodów do budŜetu
gminy zaleca się pozyskanie do zasobu nieruchomości połoŜonych w
rejonach rozwoju funkcji turystycznych w okolicy jeziora Kuksy i
Tywęzy, zgodnie z planszą „Kierunki rozwoju przestrzennego gminy”.
4. Na pozostałym obszarze nieruchomości znajdujące się w zasobie
gminnym, w stosunku do których samorząd nie planuje działań
inwestycyjnych
naleŜy
sprywatyzować.
Zbywanie
niezagospodarowanych gruntów publicznych sektorowi prywatnemu
powoduje, Ŝe grunty dotąd nieopodatkowane przechodzą do
kategorii objętych opodatkowaniem, dzięki czemu gmina moŜe
zwiększyć swoje dochody i zmniejszyć zobowiązania z tytułu ich
utrzymania.
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VIII.

Układ komunikacyjny.

8.1.

Komunikacja drogowa.
Gmina Stary Targ jest połączona z innymi terenami
województwa pomorskiego siecią dróg wojewódzkich (2
drogi klasa drogi – droga zbiorcza Z) oraz dróg
powiatowych (klasa drogi – droga lokalna.

1) Drogi wojewódzkie.
a. Przez teren gminy przebiegają dwie drogi wojewódzkie
nr 515 i 577.
Tabela 7. Wyszczególnienie dróg wojewódzkich na obszarze
gminy.

Lp.

Nr drogi

Nazwa drogi

1.

515

2.

517

Malbork – Stary
Targ - Susz
Sztum – Tropy
Sztumskie

Długość w
km
8,74

Klasa
drogi
Z

3,33

Z

b. Ze względu na wzmoŜony ruch tranzytowy wzdłuŜ drogi
nr 515 naleŜy przewidzieć rozbudowę drogi o pobocza
lub/i ścieŜki rowerowo-piesze wzdłuŜ trasy by
wyeliminować moŜliwość powstawania wypadków.
c. Wskazuje się na konieczność przebudowy skrzyŜowania
w pasie drogi wojewódzkiej nr 515 przy miejscowości
Kalwa (skrzyŜowanie z drogą powiatową) i Tropy
Sztumskie (skrzyŜowanie z drogą wojewódzką nr 517) –
ze względu na lokalizację wokół tego skrzyŜowania
potencjalnych terenów komercyjnych..
d. NaleŜy przewidzieć modernizację nawierzchni drogi
wojewódzkiej nr 517 wraz z rozbudową pobocza.
2) Drogi powiatowe.
a. Drogi powiatowe powinny zapewniać powiązanie gminy z
powiatem oraz pełnić funkcję głównych powiązań sieci
osadniczej na obszarze gminy. Zgodnie z ustawą o
drogach publicznych do kategorii dróg powiatowych
winny naleŜeć drogi stanowiące powiązania miast
będących siedzibami powiatów z siedzibą gmin oraz
siedzibami gmin między sobą.
b. Drogi powiatowe ujęto w tabeli nr 8. Zarządca Dróg
Powiatowych to: Starostwo Powiatowe, Wydział
Komunikacji Transportu i Dróg.
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Tabela 8. Wyszczególnienie dróg o znaczeniu podstawowym.

Lp.

Nr drogi

Nazwa drogi

1)
2)

2901G
2913G

3)

3100G

4)
5)
6)
7)

3101G
3102G
3104G
3105G

8)

3109G

9)
10)
11)

3110G
3111G
3112G

12)

3128G

13)

3129G

14)
15)
16)

3130G
3131G
3137G

Złotowo - Szropy
DW nr 515 Malewo – ŁozaSzropy
Ramoty-Olszówka –
Dzierzgoń (ul.
Słowackiego)
Kalwa – Stary Targ
Klecewo-Cierpięta
Stary Targ - Balewo
Łoza – dąbrówka Malborska –
Sztum (ul.
Kochanowskiego)
Sztum (ul. Barczewskiego) Kalwa
Stary Targ – Waplewo W.
Olszówka - Tywęzy
Tywęzy – Stara Wieś – Dp nr
3114G
śuławka Sztumska – Tropy
Sztumskie
Grzymała – Szropy – Tropy
Sztumskie
Szropy - Jurkowice
Lasy - Łoza
Mikołajki Pomorskie – Nowy
Targ

Klasa
drogi
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

c. NaleŜy przewidzieć kapitalne remonty lub modernizacje
dróg, a w szczególności poszerzenie o pobocza ze
względu na zwiększony ruch pieszy i rowerowy o
znaczeniu lokalnym.
4) Układ dróg gminnych i wewnętrznych:
a. Drogi pozostałe tj drogi gminne i wewnętrzne
wspomagają układ dróg powiatowych w bezpośredniej
obsłudze komunikacyjnej gminy, zapewniając obsługę
sieci osadniczej skupionej i rozproszonej oraz dojazdy do
ośrodków turystycznych, lasów i pól.
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b. na załączniku nr 1 do Kierunków Studium zaznaczono
drogi gminne niezbędne do obsługi sieci osadniczej –
naleŜy zweryfikować uchwałę gminy Stary Targ o
drogach gminnych ze wskazaniami w Studium.
c. Sieć dróg gminnych w gminie Stary Targ powinna być
objęta kompleksowym programem budowy i modernizacji
nawierzchni, szczególnie w celu eliminacji odcinków o
zwiększonym zagroŜeniu bezpieczeństwa.
d. Sukcesywnie wraz z rozwojem zabudowy mieszkaniowej
oraz w celu poprawy połączeń gospodarczych i
turystycznych, powinna być prowadzona kompleksowa
modernizacja dróg gminnych.
e. NaleŜy przewidzieć rozplanowanie dróg ewakuacyjnych
ludności na wypadek klęsk Ŝywiołowych, katastrof lub
wojny.
f. Na obszarach wskazanych na załączniku nr 1 dopuszcza
się wykorzystanie istniejącego systemu dróg i rozbudowę
o nowe drogi wewnętrzne słuŜące do realizacji i
eksploatacji farm elektrowni wiatrowych”
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8.1.2. KOMUNIKACJA KOLEJOWA.
1) Linia kolejowa Gdynia – Warszawa
Jest to waŜne połączenie o znaczeniu krajowym.
Przebiega po granicy gminy i nie wywiera istotniejszego
oddziaływania na gospodarkę gminy, przyjmując
charakter „korytarza komunikacyjnego”, co oznacza, Ŝe
wzajemne relacje pomiędzy zdarzeniami na tym szlaku a
jego bezpośrednim sąsiedztwem praktycznie nie istnieją.
Stanowi raczej barierę przestrzenną utrudniającą
powiązania lokalne nie tworząc szans rozwojowych dla
gminy.
2) Linia kolejowa Malbork – Dzierzgoń – Małdyty
(rozebrana)
Linia nieczynna rozebrane tory – projektuje się adaptację
nasypów kolejowych na ścieŜkę rowerową.

8.1.3.KOMUNIKACJA ZBIOROWA.
1) Komunikacja
autobusowa (w zakresie przewozów
pasaŜerskich) obecnie zapewnia w zasadzie korzystne
warunki obsługi ludności Stary Targ i obszarów wiejskich
gminy.
2) Dalszy rozwój tego systemu powinien polegać na
stworzeniu lepszych warunków wzajemnej integracji i
dostosowaniu
rozwoju
systemu
do
rozwoju
zagospodarowania przestrzennego, a w tym równieŜ
funkcji turystyczno – rekreacyjnych.

8.1.4. RUCH ROWEROWY.
1) NaleŜy dąŜyć do systematycznego rozwoju sieci dróg

rowerowych o znaczeniu lokalnym i regionalnym,
wykorzystywanym do celów turystyki i rekreacji jak i do
indywidualnego przemieszczania się.
2) Realizacja wydzielonych ścieŜek rowerowych konieczna

jest wzdłuŜ istniejącej trasy drogi wojewódzkiej nr 515 (z
wyłączeniem projektowanych obejść) oraz wzdłuŜ trasy
dróg powiatowych.
3) Na pozostałych trasach podstawowego układu ulicznego

oraz na trasach dróg powiatowych i waŜniejszych
drogach gminnych proponuje się realizację ścieŜek
łączących funkcję ścieŜki rowerowej i traktu pieszego.
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4) Natomiast na rowerowych trasach turystycznych moŜliwe

jest
równieŜ
prowadzenie
niezaleŜnie od przebiegu dróg.

ścieŜek

rowerowych

5) Na ścieŜki rowerowe moŜna równieŜ wykorzystać nasyp

po likwidowanej linii kolejowej Małdyty – Stary Targ –
Malbork.
6) Przez teren Gminy Stary Targ przebiegają dwie trasy

rowerowe:
a)

Trasa Rowerowa o znaczeniu międzynarodowym Euro
Route R1;

b)

Trasa Rowerowa nr 136 (Szlak Menonitów) o znaczeniu
ponadregionalnym.
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IX. Infrastruktura techniczna.
1.

Elektroenergetyka.

1)

STAN ISTNIEJACY:

a)

Istniejący system zasilania gminy w energię elektryczną
poprzez sieć oraz główne punkty zasilające 110/15k\V :
„Malbork” i „Mikołajki Pomorskie” zaspokaja obecnie
zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jednak w
ramach polityki energetycznej promować się będzie
lokalizacje na terenie gminy nowych, odnawialnych źródeł
energii i infrastruktury technicznej umoŜliwiającej jej
przesyłanie.

2)

KIERUNKI ROZOWOJU:

a)

W przyszłości na terenie gminy Stary Targ planowane są
następujące działania związane z rozwojem sieci
energetycznej:
prowadzenie nowych sieci (napowietrzno-kablowych)
infrastruktury technicznej (15kV i 0,4kV) równolegle do
ciągów komunikacyjnych wraz z powiązaniami z
istniejącą siecią zewnętrzną;
przewiduje się budowę niezbędnych kubaturowych
obiektów infrastruktury technicznej (stacje 15/0,4 kV)
lokalizowane na wydzielonych działkach z moŜliwością
dojazdu;
naleŜy w planach rozwoju miejscowości przewidzieć
moŜliwości
przełoŜenia
kolidujących
sieci
elektroenergetycznych w uzgodnieniu z właściwym
zarządcą sieci;

•

•

•

b)

•
•

•

c)

W celu ochrony środowiska naturalnego winny być
podjęte:
działania zmierzające do zmiany nośników z energii
cieplnej
węgla kamiennego i drewna na energię
elektryczna i gaz ziemny;
oraz stosowanie źródeł odnawialnych do produkcji ciepła i
energii elektrycznej (elektrownie wodne, elektrownie
wiatrowe) i ewentualne wykorzystanie biogazu z
gminnego wysypiska śmieci.
poprawa sieci elektroenergetycznej na terenach wiejskich
moŜe nastąpić poprzez modernizację sieci rozdzielczej i
stacji transformatorowych.
na obszarze gminy Stary Targ przewiduje się lokalizacje
farm wiatrowych (dopuszczalna lokalizacja została
pokazana na załączniku nr 1 do Kierunków rozwoju
przestrzennego gminy Stary Targ:
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• wskazuje się na moŜliwość budowy nowych GPZ dla
potrzeb farm wiatrowych, zgodnie z warunkami gestora
sieci;
• wskazuje się na moŜliwość prowadzenia sieci
infrastruktury technicznej (energetycznej) tj. nowych linii
napowietrznych lub kablowych średniego i wysokiego
napięcia celem wyprowadzenia mocy wygenerowanej
przez elektrownie wiatrowe do sieci energetycznej od
projektowanych GPZ do miejsc podłączenia wskazanych
przez Operatora Systemu Przesyłowego lub miejscowego
Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
• Podczas projektowana farm wiatrowych naleŜy dla
istniejących linii energetycznych wyznaczyć pas
techniczny zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr … ,
liczony od o si symetrii słupów elektroenergetycznych.
Tab. Nr 9
Tabela nr 9. Minimalne odległości od słupów napowietrznych linii
elektroenergetycznych.
Rodzaj linii
Linia
Linia dwutorowa
jednotorowa
dla linii niskiego
min 20 m
min 25 m
napięcia do 1 kV,
dla linii niskiego
min 25
min 30 m
napięcia do 1 kV,

- linii średniego napięcia do 45kV
d)

Dopuszcza się na terenie gminy Stary Targ lokalizowanie
innych alternatywnych źródeł energii w tym biogazownie,
baterie fotowoltaniczne, kolektory słoneczne itp.

2. Gospodarka cieplna.
1) STAN ISTNIEJĄCY:
a) w
gminie Stary Targ działa kilka sprawnych,
ekologicznych
kotłowni
zbiorczych
oraz
szereg
indywidualnych kotłowni o przestarzałym systemie;
2) KIERUNKI ROZWOJU:
naleŜy dąŜyć w miejscowościach o zwartej zabudowie do
zbiorowego zaopatrzenia w ciepła, poprzez budowę
energooszczędnych sieci przesyłowych oraz zmianę
ciepła z węgla kamiennego na inne źródła energii co
wpłynie znacząco na poprawę stanu środowiska.
b) naleŜy przewidzieć wymianę sieci przesyłowych ciepła z
kotłowni do odbiorców, których poziom strat nie będzie
przekraczał 20% oraz wewnętrznych instalacji odbiorczych
ciepła.
c)
naleŜy dąŜyć do poprawy energochłonności obiektów
poprzez termomodernizację.
a)
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d)

NaleŜy doŜyć do zwiększenia udziału niskoemisyjnych lub
nieemisyjnych źródeł ciepła zarówno w gospodarstwach
indywidualnych jak i obiektach uŜyteczności publicznej i
przedsiębiorstwach.

3. Gospodarka wodna.
1) STAN ISTNIEJĄCY :
c)

dostarczenie potrzebnej ilości wody pitnej dla osiedli
wiejskich i miejskich stanowi zasadniczy warunek rozwoju
produkcji rolnej i poprawy warunków bytowych i
zdrowotnych ludności. Pierwotnie jedynym źródłem
zaopatrzenia w wodę na wsi były studnie kopane lub
płytkie
studnie
wiercone.
Obecnie
większość
mieszkańców gminy i gminy Stary Targ zaopatrywana jest
w wodę z ujęć głębinowych i wodociągów.

2) KIERUNKI ROZWOJU SIECI WODOCIĄGOWEJ:
a)

b)
c)

d)
e)

f)

naleŜy zaktualizować koncepcję zaopatrzenia gminy w
wodę i odbiór ścieków jak odrębne opracowanie
wymagane odrębnymi przepisami;
rozwój sieci wodociągowej winien być zintegrowany z
rozwojem gospodarki ściekowej w gminie;
realizacja
rozwoju
sieci
wodociągowej
powinna
w
kierunku
porządkowania
sieci
postępować
wodociągowej
gminy
Stary
Targ
umoŜliwiającą
zaopatrzenie w wodę dla wszystkich mieszkańców gminy;
rozwój sieci wodociągowej powinien odbywać się w
oparciu o zmodernizowane i nowe ujęcia wody;
dopuszcza się wykorzystanie innych źródeł wody niŜ
gminne dla obszarów peryferyjnych gminy poprzez
łączenie z gminami sąsiednimi oraz studnie indywidualne;
naleŜy przewidzieć w obrębie obszaru gminy źródła
nieskaŜonej wody pitnej oraz jej zapasy w ilościach co
najmniej minimalnych dla zaopatrzenia ludności czasie
okresach kryzysowych..

4. Kanalizacja.
1) STAN ISTNIEJĄCY:
a)

na terenie gminy pracują oczyszczalnie w Zielonce i
Mleczewie lecz nie zabezpieczają potrzeb całego terenu
gminy – obsługują Mleczewo i Zielonkę oraz Stary Targ i
Nowy Targ;

b)

pozostałe tereny nie posiadają kanalizacji zbiorczej lub
posiadają
szczątkową
kanalizację
po
dawnych
gospodarstwach PGR – które powinny ulec likwidacji ze
względu na swoją nieszczelność;
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2) KIERUNKI ROZWOJU SIECI KANALIZACJI:
a)

naleŜy dąŜyć do wypełnienia rozwoju sieci kanalizacyjnej
zgodnie z zatwierdzonym obszarem Aglomeracji
Ściekowej dla terenu gminy Stary Targ opracowaną na
podstawie przepisów odrębnych;

b)

zakłada się, zgodnie z Planem zagospodarowania
przestrzennego województwa pomorskiego , Ŝe docelowo
przynajmniej 75% mieszkańców gminy Stary Targ będzie
posiadała dostęp do kanalizacji zbiorczej odprowadzanej
a ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków;

c)

zakłada się, Ŝe w gm. Stary Targ największą przyszłość
będą miały układy kanalizacyjne podciśnieniowe.
Docelowo przewiduje się przechodzenie na tego typu
systemy szczególnie w przypadku kolektorów o długich
przebiegach;

d)

dla obszarów rozwojowych gminy oraz obszarów
leŜących na terenach cennych przyrodniczo, objętych
ochroną prawną, tam gdzie przewiduje się rozwój
zabudowy w miejscowościach: Stary Targ, Kalwa, Nowy
Targ, Waplewo, Tropy Sztumskie, Mleczewo, Tulice,
Dąbrówka Malborska, Szropy, Bukowo naleŜy system
rozwoju kanalizacji sanitarnej zintegrować z rozwojem
sieci wodociągowej.

e)

na pozostałej części gminy o charakterze rozproszonej
gdzie nie występuje rozwój zabudowy - jako uzupełnienie
głównego systemu - odbiór ścieków będzie opierał się na
indywidualnych rozwiązaniach jeŜeli miejscowości te nie
leŜą przy trasie głównych przewodów tranzytowychściekowych lub teŜ zostaną poddane programowi
oczyszczalni przyzagrodowych;

f)

W uzasadnionych przypadkach (przy małych działkach
gdzie
nie
moŜna
wprowadzić
przydomowych
oczyszczalni) dopuszcza się zastosowanie szczelnych
zbiorników
bezopływowych,
opróŜnianych
przez
specjalistyczne przedsiębiorstwo. JednakŜe rozwiązania
te naleŜy traktować jako incydentalne, które docelowo
powinny być zlikwidowane.

g)

zakłada się sukcesywne, w miarę rozbudowy sieci
kanalizacyjnej, dąŜenie do likwidacji
istniejących
zbiorników bezodpływowych, tworząc odpowiednie zapisy
w planach miejscowych;
naleŜy kompleksowo rozwiązać problem gospodarki
wodami
odpadowymi
i
odwodnienia
terenów
największego zainwestowania.

h)

5. Gospodarka odpadami.
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1. STAN ISTNIEJĄCY:
2. Gmina korzysta obecnie z dwóch wysypisk poza terenem
gminy:
− z wysypiska w miejscowości Nowa Wieś w gminie Sztum;
− z wysypiska w Miniętach w gminie Dzierzgoń,
3. Przyjęto w Studium, Ŝe działania związane z
odprowadzaniem odpadów stałych będą zgodnie z
Programem Gospodarki Odpadami, który został
uchwalony w 2005r.;
4. Docelowo Gmina Stary Targ ma wykorzystywać
wysypisko śmieci w miejscowości Gilwa Mała w gminie
Kwidzyn.
5. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy właściciele nieruchomości zobowiązani są
do zawarcia umowy z jednostką wyznaczoną na wywóz
odpadów komunalnych lub dokonywać wywozu we
własnym zakresie.
6. Zaopatrzenie w gaz.
1) STAN ISTNIEJĄCY:

obecnie mieszkańcy gminy mają moŜliwość korzystania
jedynie z gazu butlowego;
b) przez teren gminy przebiega gazociąg wysokiego
ciśnienia DN 100 PN 6,3 MPa relacji Malbork –
Dzierzgoń, gazociąg ten doprowadza gaz do stacji
redukcyjno – pomiarowej pierwszego stopnia w
Dzierzgoniu.
c) w rejonie Waplewa w ten gazociąg wspawano trójnik DN
80, z perspektywą poboru z niego gazu. Jak dotychczas
przyłącze to jest nieczynne;
d) w bezpośrednim sąsiedztwie terenu gminy pracują stacje
redukcyjno – pomiarowe pierwszego stopnia w Malborku i
Dzierzgoniu, pracują one wyłącznie na potrzeby tych
miast;
a)

2) KIERUNKI ROZWOJU SIECI:
3) wg koncepcji dystrybutora sieci przewiduje się, Ŝe gmina

Stary Targ będzie zaopatrywana z gazociągu Sztum –
Pasłęk;
4) koncepcja ta umoŜliwi zaopatrzenie gminy znacznie

wcześniej i nie zakłuci dostaw gazu do istniejącej stacji
redukcyjno - pomiarowej pierwszego stopnia w
Dzierzgoniu, ze względu na fakt, Ŝe rozbiór gazu w
Starym Targu w pierwszych latach eksploatacji instalacji
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gazowej będzie bardzo mały i na pewno ograniczyłby się
do odbiorców w Waplewie i Starym Targu.
5) włączenie odgałęzienia do stacji redukcyjno – pomiarowej

w Starym Targu nastąpiłoby w rejonie drogi Tropy
Sztumskie – Stary Targ i prowadziłoby wzdłuŜ tej drogi do
Starego Targu.
6) innym wariantem moŜe być wykorzystanie istniejącego
odgałęzienia w Waplewie. Wadą tego wariantu jest jego
połoŜenie na skraju gminy. Byłoby to rozwiązanie
ekonomicznie uzasadnione, gdyby zachodnią część
gminy zaopatrywać gazociągiem średniego ciśnienia z
Malborka. Gdyby resort gazownictwa przyjął tę
koncepcję, szczegółowe rozwiązanie musiałoby wskazać
opracowanie niezbędne w tej sytuacji pt. „Koncepcja
programowa zaopatrzenia w gaz gminy Stary Targ”.
7) jednak

zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne
gazyfikacja przewodowa będzie przeprowadzona w
przypadku, gdy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki
dostarczania gazu. Przed rozpoczęciem kaŜdej inwestycji
wykonywana jest analiza ekonomiczna wg standardu
UNIDO. Gazyfikacja jest realizowana wówczas, gdy
zostanie wykazana jej opłacalność ekonomiczna.

7. Telekomunikacja.
7.1. STAN ISTNIEJĄCY.
1) na terenie gminy Stary Targ funkcjonują obecnie dwa
podstawowe systemy połączeń telekomunikacyjnych:
telekomunikacja kablowa oraz niezaleŜne sieci telefonii
komórkowych bazujących na Stacjach przekaźnikowych i
falach radiowych;
2) wszystkie miejscowości zaopatrzone są w kablową
telekomunikację.
3) w granicach gminy wzniesiono stacje bazowe telefonii
komórkowej – 2 stacje, a takŜe maszty telekomunikacyjne
z podwieszonymi antenami telefonii komórkowych;
4) dostęp do Internetu na terenie gminy jest zróŜnicowany –
moŜna określić poziom jako słaby.
Obsługa Internetu odbywa się głównie przez istniejącą
infrastrukturę kablową (Stary Targ – instytucje) oraz
indywidualne rozwiązania sieci komórkowej.
W wielu miejscowościach nie ma dostępu do Internetu
oprócz sieci komórkowych.
7.2 STAN PROJEKTOWANY.
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1) adaptuje się istniejącą sieć telekomunikacyjną na
potrzeby planu i dopuszcza się jej rozbudowę w postaci
nadziemnej i podziemnej na warunkach określonych
przez zarządcę sieci;
2) na obszarze całej gminy dopuszcza się:
a)

lokalizację sieci telekomunikacyjnych zarówno w
tradycyjnych jak i w nowych technologiach w tym budowy,
rozbudowy i modernizacji infrastruktury światłowodowej;

b)

przebudowę i rozbudowę istniejących linii napowietrznych
oraz ich wymianę na sieć kablową;

c)

lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu
łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych,
w tym w szczególności stacje bazowe telefonii
komórkowej;

3) na terenie gminy Stary Targ przewiduje się:
a)

objęcie terenu gminy zintegrowanym systemem
telekomunikacyjnym, połączonym z systemami sieci
internetowych: wojewódzkiej i krajowej;

b)

rozwój sieci telefonii kablowej w oparciu światłowody w
ramach inwestycji celu publicznego w tym inwestycja
ponad
regionalna
projektowany
jest
kabel
światłowodowy relacji Stary Targ - Pasłęk.

c)

rozwoju
systemów
telekomunikacyjnych
i
teleinformatycznych
(przewodowych
i
bezprzewodowych)stosownie do wzrostu zaopatrzenia na
usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne w gminie i
regionie;

GMINA STARY TARG– Kierunki Rozwoju Przestrzennego - 2010

X. Działania planistyczne przewidziane w studium.

1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
uchwalone po 01.01.1995 roku.
1) Wszystkie miejscowości w gminie Stary Targ posiadają
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
wykonane pod 1995r.,
2) Plany te pokrywają w 90% zapotrzebowanie gminy na
nowe tereny inwestycyjne.
Tabela nr 10 Obowiązujące planu miejscowe w gminie Stary
Targ.
Lp

Opis uchwały –
obszar
zainwestowania
wsi :

Nr uchwały Rady Gminy
,data

Numer Dziennika
Urzędowego Woj.
Pomorskiego

Data ukazania
się w
Dzienniku

1

Waplewo Osiedle

DZ.U. Nr 46 poz.920

02-05-2006 r

2

Ramoty

Dz.U. Nr 47 poz. 943

05-05-2006 r

3

Stary Dwór

XXVIII/252/2005 z dnia
01.12.2005
XXVIII/253/2005 z dnia
01.12.2005
XXVIII/254/2005 z dnia
01.12.2005
XXX/281/2006 z dnia
26.01.2006
XXX/278/2006 z dnia
26.01.2006

Dz.U. Nr 48 poz 966
Dz.U. Nr 48 poz. 967

08-05-2006 r
08-05-2006 r

Dz.U. Nr 51 poz.1050

15-05-2006 r

XXX/277/2006 z dnia
26.01.2006
XXX/279/2006
z dnia 26.01.2006
XXX/280/2006
z dnia 26.01.2006
XXX/283/2006
z dnia 26.01.2006
XXX/282/2006
z dnia 26.01.2006
XXXII/306/2006
z dnia 27.04.2006
XXXII/310/2006
z dnia 27.04.2006
XXXII/309/2006
z dnia 27.04.2006
XXXII/308/2006
z dnia 27.04.2006
XXXII/311/2006
z dnia 27.04.2006
XXXII/315/2006
z dnia 27.04.2006
XXXII/307/2006
z dnia 27.04.2006
XXXIV/339/2006
z dnia 31.08.2006
XXXIV/340/2006
z dnia 31.08.2006
XXXIV/342/2006
z dnia 31.08.2006
XXXIV/343/2006
z dnia 31.08.2006
XXXIV/344/2006
z dnia 31.08.2006
XXXIV/341/2006
z dnia 31.08.2006
XXXIV/345/2006

Dz.U Nr 95, poz. 1976

11-09-2006

Dz.U. Nr 95 ,poz.1977

11-09-2006 r

Dz.U. Nr 96 poz.2000

13-09-2006 r

Dz.U. Nr 98 poz. 2014

19-09-2006 r

Dz.U. Nr 101 poz. 2066

28-09-2006 r

Dz.U. Nr 20 poz. 484

30 -01-2007

Dz.U. Nr 20 poz. 485

30 -01-2007

Dz.U. Nr 21 poz. 495

30.01.2007

Dz.U. Nr 21 poz. 494

30.01.2007

Dz.U. Nr 24 poz. 536

30-01-2007

Dz.U. Nr 24 poz. 537

30-01-2007

Dz.U. Nr 55 poz. 837

01.03.2007

Dz.U. Nr 89 poz. 1403

02-05-2007

Dz,U, Nr 89 poz. 1404

02-05-2007

Dz.U. Nr 89 poz. 1402

02-05-2007

Dz.U. Nr 89 poz. 1400

02-05-2007

Dz.U. Nr 89 poz. 1401

02-05-2007

Dz.U. Nr 92 poz. 1436

11-05-2007

Dz.U. Nr 92 poz. 1437

11-05-2007

Tulice
4
5

Waplewo Wielkie,
Waplewko
Jodłówka

6.
Szropy Niziny
7.
Szropy Zielonki
8.
Nowy Targ
9.
Olszówka
10.
Gintro
11.
Jurkowice
12.
13.

Jurkowice
Pierwsze
Jurkowice Drugie

14
Łabuń
15.
Igły
16
Grzymała
17.
Tropy Sztumskie
18
Brzozówka
19
Jordanki
20
Kościelec
21
Pozolia
22
Trankwice
23
Stary Targ
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24
Telkwice
25
Bukowo
26.
Śledziówka Mała
27
Lasy
28
29.

Czerwony Dwór i
KrzyŜanki
Kalwa

30
Klecewo
31
Mleczewo
32
Dziewięć Włók
33
Kątki
34
35

Dąbrówka
Malborska
Łoza

36
37
38

2.

Śledziówka
Wielka
Malewo

z dnia 31.08.2006
IV/20/2007
z dnia 25.01.2007
IV/21/2007
z dnia 25.01.2007
IV/30/2007
z dnia 25.01.2007
IV/31/2007
z dnia 25.01.2007
IV/32/2007
z dnia 25.01.2007
IV/22/2007
z dnia 25.01.2007
IV/23/2007
z dnia 25.01.2007
IV/24/2007
z dnia 25.01.2007
IV/19/2007
z dnia 25.01.2007
IV/25/2007
z dnia 25.01.2007
IV/26/2007
z dnia 25.01.2007
IV/27/2007
z dnia 25.01.2007
IV/28/2007
z dnia 25.01.2007
IV/29/2007
z dnia 25.01.2007

Dz.U. Woj. Pom. Nr 137 poz.
2507
Dz.U. Woj. Pom. Nr 137 poz.
2508
Dz.U. Woj. Pom. Nr 137 poz.
2509
Dz.U. Woj. Pom. Nr 137 poz.
2510
Dz.U. Woj. Pom. Nr 137 poz.
2511
Dz.U. Woj. Pom. Nr 139 poz.
2562
Dz.U. Woj. Pom. Nr 139 poz.
2563
Dz.U. Woj. Pom. Nr 139 poz.
2564
Dz.U. Woj. Pom. Nr 139 poz.
2561
Dz.U.Woj. Pom. Nr 142 poz.
2634
Dz.U.Woj. Pom. Nr 142 poz.
2635
Dz.U.Woj. Pom. Nr 143 poz.
2665
Dz.U.Woj. Pom. Nr 143 poz.
2666
Dz.U.Woj. Pom. Nr 143 poz.
2667

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
o rozpoczętej procedurze tj. podjęta uchwała o
przystąpieniu.
1) Gmina nie przystąpiła do sporządzania Ŝadnego planu
miejscowego.

3.

Obszary wskazane do sporządzenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.
W celu zrealizowania polityki przestrzennej gminy
zawartej w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego naleŜy opracować
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla
następujących obszarów:

1) Teren rozwoju usług komercyjnych przy miejscowości
Kalwa.
2) Tereny pod potencjalną lokalizację elektrowni wiatrowych.

14-09-2007
14-09-2007
14-09-2007
14-09-2007
14-09-2007
28-09-2007
28-09-2007
28-09-2007
28-09-2007
05 -10-2007
05 -10-2007
11 -10-2007
11 -10-2007
10-10-2007
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XI.

Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje
celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania
przestrzennego
województwa
i
ustaleniami
programów, o których mowa w art. 48 ust. 1;

1)

Na obszarze gminy nie występują zadania rządowe
słuŜące realizacji ponadlokalnych celów publicznych
znajdujące się w rejestrze programów rządowych zgodnie
z art. 48 i 49 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r.

XII. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w
tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i
a
takŜe
obszary
podziału
nieruchomości,
rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaŜy określonej na podstawie przepisów
odrębnych oraz obszary przestrzeni publicznej.
Na obszarze gminy nie występują obszary na których
sporządzenie planów jest obowiązkowe.

XIII. Obszary naraŜone na niebezpieczeństwo powodzi i
osuwania się mas ziemnych
1)

Mając na uwadze występowanie na części obszaru gminy
Stary
Targ
stałego
zagroŜenia
podtopieniami
powodziowymi przyjmuje się kierunkowe działania w tym
zakresie. Wyznacza się na rysunku Studium obszary
bezpośredniego zagroŜenia powodzią (ZZ).

2)

Za podstawowe działania uznaje się tu: utrzymanie i
wzmacnianie systemu osłony przeciwpowodziowej na
terenach Ŝuławskich oraz zachowanie i tworzenie
systemów retencji naturalnej wód na terenach
wysoczyznowych.

3)

W związku z tym, Ŝe na obszarze gminy Stary Targ
istnieją dogodne warunki do naturalnej retencji wód będzie
się inicjować i wspierać takie formy retencjonowania.

4)

Za szczególnie waŜne w zakresie retencji wód uznaje się
zachowanie wszelkiego rodzaju naturalnych zbiorników
(oczek) wodnych, zabagnień i terenów podmokłych,
siedlisk wilgotnych łąk – głównie poprzez zapobieganie ich
przesuszaniu i zwiększanie ich pojemności retencyjnej
zabiegami technicznymi. Uznaje się takŜe zalesienia i
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zadrzewienia za działania
odpływu wód ze zlewni.

sprzyjające

spowolnieniu

5)

Przyjmuje się stosowanie odpowiedniej polityki w
zagospodarowaniu przestrzennym terenów zagroŜonych
podtopieniami powodziowymi, szczególnie w zakresie
polityki lokalizacyjnej i uŜytkowania terenu.

6)

Uznaje się działania w kierunku zwiększania retencji wód
takŜe za podstawowe zabiegi w zakresie przeciwdziałania
skutkom deficytu hydrologicznego. Podkreśla się duŜe
znaczenie ekologiczne, hydrologiczne i gospodarcze tych
zabiegów.

7)

Wprowadza się konieczność ochrony, konserwacji i
udroŜnienia wszelkich cieków, oczek wodnych, rowów
melioracyjnych,
z
zapewnieniem
nienaruszalnego
przepływu.

8)

NaleŜy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób
chroniących teren przed erozją wodną oraz zaleganiem
wód opadowych.

9)

Na obszarze zagroŜonym erozją wodną w wyznaczonych
strefach wysokich spadków większych niŜ 10% wskazane
jest zachowanie istniejącej pokrywy roślinnej i jej
wzmocnienie poprzez zadrzewienia, zakrzewienia i trwałe
zadarnienia.

XIV. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złoŜu
kopaliny filar ochronny
W granicach gminy w/w obszary mogą występować w
złoŜach kruszywa naturalnego jeŜeli będą tego wymagać
warunki eksploatacji, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
geologiczne i górnicze - zostały one szczegółowo opisane
w rozdziale I .6. Ochrona surowców naturalnych.
XV. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych
oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia
działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów
byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U. Nr 41,
poz. 412 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz.
1271.
W granicach gminy nie występują pomniki zagłady i ich
strefy ochronne.
XVI. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych
W granicach gminy stary Targ do terenów zamkniętych
naleŜą tereny kolejowe. Kształtowanie i prowadzenie
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polityki przestrzennej na tych obszarach nie naleŜy do
zadań własnych gminy. W sprawach ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy
decyzje wydaje wojewoda.
XVII. Inne obszary problemowe,
uwarunkowań
i
potrzeb
występujących w gminie

w

zaleŜności od
zagospodarowania

W gminie Stary Targ nie występuje potrzeba wyznaczenia
w/w obszarów.

Załącznikami do części II Studium uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego gminy i gminy Stary Targ
są:
Zał. nr 2– Kierunki rozwoju przestrzennego gminy Stary Targ
– skala 1:10000
Zał. nr 3 – Wykaz zabytków nieruchomych objętych ochroną
konserwatorską

GMINA STARY TARG– Kierunki Rozwoju Przestrzennego - 2010

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OBIEKTY
KONSERWATORSKIEJ.

UJĘTE W EWIDENCJI

1.OBIEKTY ARCHEOLOGICZNE
tabela nr 1.Obiekty archeologiczne w ewidencji konserwatorskiej.
Lp.

Miejscowość

Nr arkusza
AZP

Nr
stanowi
ska na
arkuszu

Nowy Targ
Nowy Targ
Nowy Targ

Nr
stanow
iska w
miejsc
owości
4
3
9

1.
2.
3.

21-49
21-49
21-49

10
9
15

4.

Nowy Targ

1

21-49

7

5.

Nowy Targ

2

21-49

8

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nowy Targ
Stary Targ
Stary Targ
Stary Targ
Kątki
Nowy Targ
Nowy Targ
Nowy Targ

5
6
3
1
1
10
8
7

21-49
21-49
21-49
21-49
21-49
21-49
21-49
21-49

11
23
20
18
17
16
14
13

14.

Stary Targ

2

21-49

19

15.

1

21-49

2

16.

Waplewo Osiedle
Stary Targ

5

21-49

22

17.
18.
19.

Stary Targ
Tulice
Olszówka

4
3
1

21-49
21-49
21-49

21
5
6

20.

Tulice

2

21-49

4

21.

Tulice

1

21-49

3

22.

Waplewo Wielkie

1

21-49

1

23.
24.
25.
26.

2
2
3
1

20-49
20-49
20-49
20-49

11
1
2
13

27.
28.

Trankwice
Waplewo Wielkie
Waplewo Wielkie
Bukowo (Góra
Św. Wojciecha)
Waplewo Wielkie
Ramoty

4
1

20-49
20-49

3
4

29.

Ramoty

2

20-49

5

30.

Ramoty

3

20-49

6

31.

Ramoty

4

20-49

7

32.
33.

Ramoty
Ramoty

5
6

20-49
20-49

8
9

34.

Trankwice

1

20-49

10

35.
36.

Telkwice
Bukowo (Góra
Św. Wojciecha)
Igły
Dziewięć Włók

1
2

20-49
20-49

12
14

1
1

20-49
20-49

15
16

37.
38.

Charakter obiektu chronologia

Zakres ochrony

osady:OWR, IX-XI w.
osada:OWR
cmentarzysko: halsztat D,
wczesny laten,
ślady osadnicze:XIII-XV w.
osada:
halsztat D, wczesny laten
osada:
halsztat D, wczesny laten
osady:OWR, XIV-XV w.
osada łuŜycka
osady:OWR, XIII-XIV w.
osady:OWR, XIII-XIV w.
osady:łuŜycka, XIII-XV w.
osada:OWR
osada:OWR
ślady osadnicze:OWR,
XIV – XV w.
cmentarzysko:OWR,
osada:IX-XI w.
osada:halsztat,
wczesny laten
grodzisko:
2 poł. XIII, XIV w.
ślady osadnicze:OWR
osada:OWR
ślady osadnicze:
XIII-XV w.
ślady osadnicze: halsztat D,
XIII-XV w.
ślady osadnicze:
XIII-XV w.
ślady osadnicze:OWR,
XIII-XV w.
osada:XII w.
osada:Ha C/D
ślady osadnicze:OWR
kurhan

wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe

osada:XI-XII w.
ślady osadnicze:OWR,
XIV – XV w.
osada:
XIV-XV w.
ślady osadnicze:
kultura oksywska, późny
laten
XIV – XV w.
ślady osadnicze:OWR,
XIV – XV w.
osada: halsztat C-D
ślady osadnicze:
późny laten
osady:XII-XIII w.,
XIV-XV w.
10 kurhanów
osada: halsztat D – wczesny
laten
osada: XIII-XIV w.
osada: XIII-XIV w.

wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
zakaz inwestowania (zabudowy) na
terenie grodziska i w jego pobliŜu
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
zakaz zabudowy
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe

wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
zakaz zabudowy
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
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39.
40.
41.
42.
43.

Sztumskie Tropy
Mleczewo
Szropy
Szropy
Szropy - Osiedle

1
1
3
1
4

20-49
21-48
19-49
19-49
19-49

17
19
6
5
4

44.
45.

Szropy
Jordanki

2
2

19-49
19-49

3
2

46.
47.

1
2

19-49
19-48

1
9

48.

Jordanki
Dąbrówka
Malborska
Czerwony Dwór

1

19-48

10

49.
50.
51.
52.
53.

Szropy
Łosiewo (Łoza)
Telkwice
Kalwa
Kalwa

1
1
3
2

19-48
19-48
20-49
20-48
20-48

11
12
18/20
3
4

54.

Kalwa

1

20-48

5

55.
56.
57.

Jurkowice/ Łabuń
Jurkowice
Kątki

3
2
2

20-48
20-48
21-48

6
7
17

58.

Kątki

3

21-48

18

osada: XIII-XIV w.
osada pruska
ślady osadnicze: XIV-XV w.
osada: XIV-XV w.
ślady osadnicze: laten
XIV-XV w.
osada: OWR
osada jednodworcza:
XIV-XV w.
grodzisko
osada:XIV – XV w.
cmantarzysko: halsztat D,
środkowy laten
osada: XIV-XV w.
cmentarzysko: OWR
zniszczone kurhany, osada
ślady osadnictwa
osiedle obronne:
halsztat C-D,
grodzisko stoŜkowate:
XIII-XIV w.
osada: halsztat D,
wczesny laten
osada: XIII-XIV w.
ślady osadnictwa: OWR
osady: XI-XII w.,
XIII-XIV w.
osada: łuŜycka, halsztat C-D

wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
zakaz zabudowy
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
zakaz zabudowy

wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe
wyprzedzające badania wykopaliskowe

2.OBIEKTY NIERUCHOME
tabela nr 2.Obiekty nieruchome w ewidencji konserwatorskiej.
Lp.

Miejscowość

Ulica

Nr

Obiekt

Datowanie

1.

Brzozówka

1

budynek mieszkalno-gospodarczy

ok. 1934 r.

2.

Brzozówka

1

stodoła

ok. 1934 r.

3.

Brzozówka

2

budynek mieszkalno-gospodarczy

ok. 1934 r.

4.

Brzozówka

5

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

5.

Brzozówka

6

budynek mieszkalny

l. 20-te XX w.

6.

Brzozówka

8

budynek mieszkalno-gospodarczy

ok. 1934 r.

7.

Brzozówka

8

stodoła

ok. 1934 r.

8.

Bukowo

1

budynek mieszkalno-gospodarczy

ok. 1934 r.

9.

Bukowo

1

stodoła

ok. 1934 r.

10.

Bukowo

2

budynek mieszkalno-gospodarczy

ok. 1934 r.

11.

Bukowo

2

stodoła

ok. 1934 r.

12.

Bukowo

4

budynek mieszkalno-gospodarczy

pocz. XX w.

13.

Bukowo

5

budynek mieszkalno-gospodarczy

ok. 1934 r.

14.

Bukowo

5

stodoła

ok. 1934 r.

15.

Bukowo

6

budynek mieszkalno-gospodarczy

ok. 1934 r.

16.

Bukowo

6

stodoła

ok. 1934 r.

17.

Bukowo

7

budynek mieszkalno-gospodarczy

ok. 1934 r.

18.

Bukowo

7

stodoła

ok. 1934 r.

19.

Bukowo

8

budynek mieszkalno-gospodarczy

pocz. XX w.

20.

Bukowo

8

stodoła

ok. 1934 r.

21.

Bukowo

9

szkoła (ob. sklep)

l. 30-te XX w.

22.

Bukowo

9

budynek gospodarczy

l. 30-te XX w.

23.

Bukowo

14

budynek mieszkalny

l. 20-te XX w.

Nr rejestru
zabytków /
data wpisu
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24.

Bukowo

16

budynek mieszkalno-gospodarczy

25.

Bukowo

16

stodoła

ok. 1934 r.

26.

Bukowo

17

budynek mieszkalno-gospodarczy

ok. 1934 r.

27.

Bukowo

17

stodoła

ok. 1934 r.

28.

Bukowo

19

budynek mieszkalno-gospodarczy

ok. 1934 r.

29.

Bukowo

19

stodoła

ok. 1934 r.

30.

Bukowo

20

budynek mieszkalno-gospodarczy

ok. 1934 r.

31.

Bukowo

20

stodoła

ok. 1934 r.

32.

Bukowo

22

budynek mieszkalno-gospodarczy

kon. XIX w.

33.
34.
35.

Bukowo
Bukowo
Bukowo

23
23
24

budynek mieszkalno-gospodarczy
stodoła
budynek mieszkalny

pocz. XX w.
pocz. XX w.
kon. XIX w.

36.

Bukowo

25/26

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

37.

Bukowo

27

budynek mieszkalno-gospodarczy

kon. XIX w.

38.

Bukowo

27

stodoła

pocz. XX w.

39.

Bukowo

28

stodoła

pocz. XX w.

40.

Bukowo

30

budynek mieszkalno-gospodarczy

kon. XIX w.

41.

Bukowo

31

budynek gospodarczy (1)

kon. XIX w.

42.

Bukowo

31

budynek gospodarczy (2)

kon. XIX w.

43.

Bukowo

31

stodoła

pocz. XX w.

44.

Bukowo

33

budynek mieszkalno-gospodarczy

ok. 1934 r.

45.

Bukowo

34

budynek mieszkalno-gospodarczy

ok. 1934 r.

46.

Bukowo

34

stodoła

ok. 1934 r.

47.

Bukowo

35

budynek mieszkalno-gospodarczy

ok. 1934 r.

48.

Bukowo

35

stodoła

ok. 1934 r.

49.
50.
51.

Bukowo
Bukowo
Bukowo

36
37
38

budynek mieszkalno-gospodarczy
budynek mieszkalno-gospodarczy
budynek mieszkalno-gospodarczy

ok. 1934 r.
ok. 1934 r.
ok. 1934 r.

52.

Bukowo

39

budynek mieszkalno-gospodarczy

ok. 1934 r.

53.

Bukowo

39

stodoła

ok. 1934 r.

54.

Bukowo

40

budynek mieszkalno-gospodarczy

ok. 1934 r.

55.

Bukowo

42

budynek mieszkalno-gospodarczy

ok. 1934 r.

56.

Bukowo

42

stodoła

ok. 1934 r.

57.

Bukowo

b. nr

budynek mieszkalno-gospodarczy

ok. 1934 r.

58.

Bukowo

b. nr

stodoła

ok. 1934 r.

59.

Bukowo

cmentarz ewangelicki

przed 1939 r.

60.

Bukowo

kapliczka przydroŜna

poł. XX w.

61.

Bukowo

krzyŜ przydroŜny

poł. XX w.

62.

Bukowo

krzyŜ przydroŜna

1957 r.

63.

Czerwony Dwór

64.

66.
67.

Czerwony Dwór
(KrzyŜanki)
Czerwony Dwór
(KrzyŜanki)
Czerwony Dwór
Czerwony Dwór

68.

Czerwony Dwór

69.

Dąbrówka Malborska

układ ruralistyczny

XIII w.

70.

Dąbrówka Malborska

5

poczta

pocz. XX w.

71.

Dąbrówka Malborska

6

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

72.

Dąbrówka Malborska

8

budynek mieszkalno-gospodarczy

1866 r.

65.

ok. 1934 r.

układ ruralistyczny

XV/XVI w.

1

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

2

budynek mieszkalno-gospodarczy

pocz. XX w.

4
4

dwór
park

1880 r.
2 poł. XIX w.

4

budynek gospodarczy

1880 r.
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73.

Dąbrówka Malborska

9

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

74.

Dąbrówka Malborska

10

magazyn

pocz. XX w.

75.

Dąbrówka Malborska

11

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

76.

Dąbrówka Malborska

11

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

77.

Dąbrówka Malborska

12

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

78.

Dąbrówka Malborska

14

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

79.

Dąbrówka Malborska

14

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

80.

Dąbrówka Malborska

14

stodoła

pocz. XX w.

81.

Dąbrówka Malborska

15

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

82.

Dąbrówka Malborska

16

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

83.

Dąbrówka Malborska

19

budynek mieszkalny

poł. XIX w.

84.

Dąbrówka Malborska

19

stodoła

1941 r.

85.

Dąbrówka Malborska

21

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

86.

Dąbrówka Malborska

21

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

87.

Dąbrówka Malborska

24

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

88.

Dąbrówka Malborska

24

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

89.

Dąbrówka Malborska

25

budynek mieszkalny

1913 r.

90.

Dąbrówka Malborska

25

budynek gospodarczy

1913 r.

91.

Dąbrówka Malborska

27

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

92.

Dąbrówka Malborska

27

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

93.

Dąbrówka Malborska

32

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

94.

Dąbrówka Malborska

32

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

95.

Dąbrówka Malborska

32

1803 r.

96.

Dąbrówka Malborska

32

kościół pw. Św. Mokołaja i św.
Walentego
ogrodzenie

97.

Dąbrówka Malborska

32

98.

Dąbrówka Malborska

99.

1803 r.

32

cmentarz przykościelny
protestancki
dzwonnica

pocz. XIX w.
pocz. XX w.

Dąbrówka Malborska

33

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

100.

Dąbrówka Malborska

33

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

101.

Dąbrówka Malborska

33

stodoła

pocz. XX w.

102.

Dąbrówka Malborska

34

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

103.

Dąbrówka Malborska

34

stodoła

pocz. XX w.

104.

Dąbrówka Malborska

35

szkoła

XIX/XX w.

105.

Dąbrówka Malborska

38

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

106.

Dąbrówka Malborska

40

budynek mieszkalny

poł. XIX w.

107.

Dąbrówka Malborska

44

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

Nr 68,
11.04.1957 r.
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108.

Dąbrówka Malborska

44

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

109.

Dąbrówka Malborska

44

stodoła

pocz. XX w.

110.

Dąbrówka Malborska

47

budynek mieszkalny

l. 30-te XX w.

111.

Dąbrówka Malborska

47

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

112.

Dąbrówka Malborska

52

budynek mieszkalny

l. 30-te XX w.

113.

Dąbrówka Malborska

54

budynek mieszkalny

l. 30-te XX w.

114.

Dąbrówka Malborska

55

budynek mieszkalny

l. 30-te XX w.

115.

Dąbrówka Malborska

57

budynek mieszkalny

l. 30-te XX w.

116.

Dąbrówka Malborska

58

budynek mieszkalny

l. 30-te XX w.

117.

Dąbrówka Malborska

59

budynek mieszkalny

l. 30-te XX w.

118.

Dąbrówka Malborska

60

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

119.

Dąbrówka Malborska

60

budynek gospodarczy

kon. XIX w.

120.

Dąbrówka Malborska

61

stacja kolejowa

kon. XIX w.

121.

Dąbrówka Malborska

61

budynek mieszkalno-gospodarczy

kon. XIX w.

122.

Dąbrówka Malborska

b. nr

dróŜnicówka

kon. XIX w.

123.

Dąbrówka Malborska

b. nr

budynek gospodarczy

kon. XIX w.

124.

Dąbrówka Malborska

cmentarz katolicki

l. 1910-1917

125.

Dąbrówka Malborska

kapliczka (1)

kon. XIX w.

126.

Dąbrówka Malborska

kapliczka (2)

kon. XIX w.

127.

Dziewięć Włók

1

budynek mieszkalny

poł. XIX w.

128.

Dziewięć Włók

3

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

129.

Dziewięć Włók

4

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

130.

Dziewięć Włók

5

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

131.

Gintro

1

dwór

l. 30-te XX w.

132.

Gintro

2a

dwojak

l. 30-te XX w.

133.

Gintro

2a

budynek gospodarczy

l. 30-te XX w.

134.

Gintro

2b

dwojak

l. 30-te XX w.

135.

Gintro

2c

dwojak

l. 30-te XX w.

136.

Gintro

2d

dwojak

l. 30-te XX w.

137.

Gintro

2d

budynek gospodarczy

l. 30-te XX w.

138.

Gintro

2e

dwojak

l. 30-te XX w.

139.

Gintro

2e

budynek gospodarczy

l. 30-te XX w.

140.

Gintro

transformator

l. 30-te XX w.

141.

Grzymała

układ ruralistyczny

XVII/XVIII w. (?)
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142.

Grzymała

1

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

143.

Grzymała

2

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

144.

Grzymała

5

dwór

2 poł. XIX w.

145.

Grzymała

5

wieŜa ciśnień

pocz. XX w.

146.

Grzymała

5

park

2 poł. XIX w.

147.

Grzymała

5

aleja

2 poł. XIX w.

148.

Igły

1

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

149.

Igły

1

budynek gospodarczy

kon. XIX w.

150.

Igły

2

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

151.

Igły

grobowiec

kon. XIX w.

152.

Jodłówka

1

dwór

kon. XIX w.

153.

Jodłówka

2

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

154.

Jodłówka

2a

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

155.

Jodłówka

2b

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

156.

Jodłówka

2c

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

157.

Jodłówka

kapliczka przydroŜna

poł. XX w.

158.

Jordanki

układ ruralistyczny

ok. 1303 r.

159.

Jordanki

1

budynek gospodarczy

kon. XIX w.

160.

Jordanki

2

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

161.

Jordanki

2

budynek gospodarczy (1)

pocz. XX w.

162.

Jordanki

2

budynek gospodarczy (2)

pocz. XX w.

163.

Jordanki

3

budynek mieszkalno-gospodarczy

l. 20-te XX w.

164.

Jordanki

4

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

165.

Jordanki

5

budynek mieszkalny

1905 r.

166.

Jordanki

5

budynek gospodarczy

XIX/XX w.

167.

Jordanki

6

budynek mieszkalny

l. 30-te XX w.

168.

Jordanki

7

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

169.

Jordanki

8

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

170.

Jordanki

10

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

171.

Jordanki

11

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

172.

Jurkowice

układ ruralistyczny

XIII w.

173.

Jurkowice

1

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

174.

Jurkowice

1

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

175.

Jurkowice

2

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

Nr 905,
24.02.1978 r.

Nr 905,
24.02.1978 r.
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176.

Jurkowice

5

budynek mieszkalny

XIX/XX w.

177.

Jurkowice

6

budynek mieszkalno-gospodarczy

pocz. XX w.

178.

Jurkowice

7

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

179.

Jurkowice

8

szkoła

pocz. XX w.

180.

Jurkowice

10

budynek mieszkalno-gospodarczy

pocz. XX w.

181.

Jurkowice Pierwsze

układ ruralistyczny

XIX w.

182.

Jurkowice Pierwsze

1

dwór

1929 r.

183.

Jurkowice Pierwsze

1

park

l. 20-te XX w.

184.

Jurkowice Pierwsze

1

obora (1)

1923 r.

185.

Jurkowice Pierwsze

1

obora (2)

1925 r.

186.

Jurkowice Pierwsze

1

spichlerz

1922 r.

187.

Jurkowice Pierwsze

1

stodoła

pocz. XX w.

188.

Jurkowice Pierwsze

1

budynek gospodarczy (1)

l. 20-te XX w.

189.

Jurkowice Pierwsze

1

budynek gospodarczy (2)

l. 20-te XX w.

190.

Jurkowice Pierwsze

2

czworak

k. XIX w.

191.

Jurkowice Pierwsze

b nr

czworak

k. XIX w.

192.

Jurkowice Pierwsze

b nr

dróŜnicówka

kon. XIX w. (1876 r.?)

193.

Jurkowice Pierwsze

b nr

budynek gospodarczy

kon. XIX w. (1876 r.?)

194.

Jurkowice Pierwsze

transformator

pocz. XX w.

195.

Jurkowice Drugie

4

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

196.

Jurkowice Drugie

4

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

197.

11

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

15

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

15

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

200.

Jurkowice
Wybudowanie
Jurkowice
Wybudowanie
Jurkowice
Wybudowanie
Kalwa

układ ruralistyczny

ok. 1280 r.

201.

Kalwa

kościół pw. Św. Marii Magdaleny

l. 1310-1320

202.

Kalwa

cmentarz przykościelny, katolicki

ok. poł. XIX w.

203.

Kalwa

3

budynek mieszkalno-gospodarczy

XIX/XX w.

204.

Kalwa

4

budynek mieszkalny/sklep

pocz. XX w.

205.

Kalwa

5/6

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

206.

Kalwa

5/6

stodoła

pocz. XX w.

207.

Kalwa

9

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

208.

Kalwa

11

szkoła

pocz. XX w.

209.

Kalwa

13

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

198.
199.

Nr 149,
18.01.1960 r.

GMINA STARY TARG– Kierunki Rozwoju Przestrzennego - 2010
210.

Kalwa

15

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

211.

Kalwa

16

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

212.

Kalwa

17

plebania

kon. XIX w.

213.

Kalwa

18

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

214.

Kalwa

18

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

215.

Kalwa

19

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

216.

Kalwa

21

budynek mieszkalny

ok. poł. XIX w.

217.

Kalwa

23

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

218.

Kalwa

24

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

219.

Kalwa

25

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

220.

Kalwa

27

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

221.

Kalwa

27

budynek gospodarczy

kon. XIX w.

222.

Kalwa

29

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

223.

Kalwa

29

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

224.

Kalwa

30

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

225.

Kalwa

32

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

226.

Kalwa

32

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

227.

Kalwa

35

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

228.

Kalwa

35

budynek gospodarczy (1)

l. 30-te XX w.

229.

Kalwa

35

budynek gospodarczy (2)

pocz. XX w.

230.

Kalwa

35

stodoła

l. 30-te XX w.

231.

Kalwa

transformator

l. 20-te XX w.

232.

Kalwa

38/39

budynek mieszkalny/czworak

pocz. XX w.

233.

Kalwa

38/39

budynek gospodarczy (1)

pocz. XX w.

234.

Kalwa

38/39

budynek gospodarczy (2)

pocz. XX w.

235.

Kalwa

cmentarz katolicki

l. 1910-1920

236.

Kalwa

dróŜnicówka

kon. XIX w. (1876 r.?)

237.

Kalwa

budynek gospodarczy

kon. XIX w. (1876 r.?)

238.

Kalwa

b. nr

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

239.

Kalwa

b. nr

kuźnia

pocz. XX w.

240.

Kalwa

krzyŜ przydroŜny

poł. XX w.

241.

Kątki

1

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

242.

Kątki

1

budynek gospodarczy (1)

pocz. XX w.

243.

Kątki

1

budynek gospodarczy (2)

pocz. XX w.
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244.

Kątki

2

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

245.

Kątki

2

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

246.

Kątki

2

stodoła

pocz. XX w.

247.

Kątki

3

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

248.

Kątki

4

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

249.

Kątki

4

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

250.

Kątki

4

stodoła

pocz. XX w.

251.

Kątki

5

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

252.

Kątki

5

stodoła

pocz. XX w.

253.

Kątki

6

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

254.

Kątki

6

stodoła

pocz. XX w.

255.

Kątki

7

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

256.

Kątki

7

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

257.

Kątki

7

stodoła

pocz. XX w.

258.

Kątki

10

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

259.

Kątki

11

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

260.

Kątki

11

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

261.

Kątki

11

stodoła

pocz. XX w.

262.

Kątki

13

dwór

pocz. XX w.

263.

Kątki

13

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

264.

Kątki

14

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

265.

Kątki

15

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

266.

Kątki

15

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

267.

Kątki

15

stodoła

pocz. XX w.

268.

Kątki

hydrofornia

pocz. XX w.

269.

Kątki

transformator

pocz. XX w.

270.

Klecewo

układ ruralistyczny

ok.. 1336 r.

271.

Klecewo

1

pałac

kon. XIX w.

272.

Klecewo

1

park

1 poł. XIX w.

273.

Klecewo

1

spichlerz

kon. XIX w.

274.

Klecewo

1

stajnia

pocz. XX w.

275.

Klecewo

2

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

276.

Klecewo

7

szkoła

1906 r.

277.

Kościelec

1

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

Nr 902,
4.02.1978 r.
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278.

Kościelec

279.

Kościelec

280.

Lasy

281.

4

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

park

2 poł. XIX w.

1

budynek mieszkalny

1911 r.

Lasy

2

budynek mieszkalno-gospodarczy

kon. XIX w.

282.

Lasy

2

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

283.

Lasy

3

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

284.

Lasy

3

budynek gospodarczy

kon. XIX w.

285.

Lasy

4

budynek mieszkalny

1925 r.

286.

Lasy

4

budynek gospodarczy

l. 20-te XX w.

287.

Lasy

4

stodoła

l. 20-te XX w.

288.

Lasy

5

budynek gospodarczy

kon. XIX w.

289.

Lasy

6

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

290.

Lasy

6

budynek gospodarczy

kon. XIX w.

291.

Lasy

6

stodoła

pocz. XX w.

292.

Lasy

7

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

293.

Lasy

8

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

294.

Lasy

8

budynek gospodarczy

kon. XIX w.

295.

Lasy

9

budynek gospodarczy

kon. XIX w.

296.

Lasy

10

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

297.

Lasy

10

budynek gospodarczy

kon. XIX w.

298.

Lasy

cmentarz ewangelicki

ok. poł. XIX w.

299.

Łabuń

układ ruralistyczny

XIII/XIV w.

300.

Łabuń

5

budynek mieszkalno-gospodarczy

ok. 1906 r.

301.

Łabuń

6a

szkoła

pocz. XX w.

302.

Łabuń

6a

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

303.

Łabuń

7

budynek mieszkalno-gospodarczy

kon. XIX w.

304.

Łoza

układ ruralistyczny

ok. 1409 r.

305.

Łoza

l. 1876-1878

306.

Łoza

kościół filialny pw. Św. Jadwigi
Królowej
cmentarz

pocz. XX w.

307.

Łoza

5

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

308.

Łoza

5

chlew

ok. 1925 r.

309.

Łoza

6

chlew

kon. XIX w.

310.

Łoza

7

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

311.

Łoza

7

chlew

kon. XIX w.

Nr 921,
25.07.1978 r.

Nr 1392,
30.06.1993 r.
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312.

Łoza

7

stodoła (1)

kon. XIX w.

313.

Łoza

7

stodoła (2)

kon. XIX w.

314.

Łoza

9

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

315.

Łoza

9

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

316.

Łoza

9

budynek mieszkalno-gospodarczy

pocz. XX w.

317.

Łoza

10

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

318.

Łoza

10

budynek gospodarczy

kon. XIX w.

319.

Łoza

11

budynek gospodarczy (1)

l. 20-te XX w.

320.

Łoza

11

budynek gospodarczy (2)

kon. XIX w.

321.

Łoza

12

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

322.

Łoza

16

budynek mieszkalno-gospodarczy

pocz. XX w.

323.

Łoza

19

budynek mieszkalny

ok. 1870 r.

324.

Łoza

b. nr

budynek gospodarczy

kon. XIX w.

325.

Łoza

transformator

pocz. XX w.

326.

Malewo

układ ruralistyczny

XVII/XVIII w. (?)

327.

Malewo

3

budynek mieszkalny

1882 r.

328.

Malewo

3

chlew

l. 30-te XX w.

329.

Malewo

3

stodoła

pocz. XX w.

330.

Malewo

4

budynek mieszkalno-gospodarczy

pocz. XX w.

331.

Malewo

4

stodoła

pocz. XX w.

332.

Malewo

6

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

333.

Malewo

8

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

334.

Malewo

8

chlew

pocz. XX w.

335.

Malewo

9

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

336.

Malewo

9

budynek gospodarczy

1900 r.

337.

Malewo

10

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

338.

Malewo

10

budynek gospodarczy

kon. XIX w.

339.

Malewo

b. nr

karczma

kon. XIX w.

340.

Malewo

krzyŜ

pocz. XX w.

341.

Mleczewo

układ ruralistyczny

XIII w. (?)

342.

Mleczewo

1

dwór

1924 r.

343.

Mleczewo

1

park

2 poł. XIX w.

344.

Mleczewo

1

kuźnia

pocz. XX w.

345.

Mleczewo

2

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

Nr 883,
21.01.1978 r.
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346.

Mleczewo

2

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

347.

Mleczewo

12

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

348.

Mleczewo

12

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

349.

Mleczewo

16

budynek gospodarczy

1924 r.

350.

Mleczewo

PKP

administracyjny

pocz. XX w.

351.

Mleczewo

PKP

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

352.

Mleczewo

PKP

mieszkalno - gospodarczy

pocz. XX w.

353.

Mleczewo

PKP

stacja kolejowa

pocz. XX w.

354.

Mleczewo

PKP

toaleta

pocz. XX w.

355.

Nowy Targ

układ ruralistyczny

ok. 1336 r.

356.

Nowy Targ

kościół filialny pw. Św. Rocha

ok. 1340 r.

357.

Nowy Targ

cmentarz przykościelny

XIX w.

358.

Nowy Targ

krzyŜ

poł. XX w.

359.

Nowy Targ

1

budynek gospodarczy

l. 20-te XX w.

360.

Nowy Targ

2

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

361.

Nowy Targ

3

budynek mieszkalny

ok. 1870 r.

362.

Nowy Targ

4

budynek mieszkalny

ok. 1880 r.

363.

Nowy Targ

5

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

364.

Nowy Targ

6

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

365.

Nowy Targ

7

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

366.

Nowy Targ

8

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

367.

Nowy Targ

14

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

368.

Nowy Targ

14

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

369.

Nowy Targ

16

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

370.

Nowy Targ

17

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

371.

Nowy Targ

18

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

372.

Nowy Targ

24

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

373.

Nowy Targ

25

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

374.

Nowy Targ

26

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

375.

Nowy Targ

27

budynek gospodarczy (ob. sklep)

pocz. XX w.

376.

Nowy Targ

29

budynek mieszkalny

ok. 1930 r.

377.

Nowy Targ

30

budynek mieszkalny

1933 r.

378.

Nowy Targ

33

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

379.

Nowy Targ

34

budynek mieszkalny

1932 r.

Nr 1377,
25.03.1993 r.
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380.

Nowy Targ

38

szkoła

pocz. XX w.

381.

Nowy Targ

38

hala gimnastyczna

pocz. XX w.

382.

Nowy Targ

40

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

383.

Nowy Targ

42

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

384.

Nowy Targ

44

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

385.

Nowy Targ

45

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

386.

Nowy Targ

46

budynek mieszkalny

l. 30-te XX w.

387.

Nowy Targ

47

budynek mieszkalny

l. 30-te XX w.

388.

Nowy Targ

48

budynek mieszkalny

l. 30-te XX w.

389.

Nowy Targ

49

budynek mieszkalny

l. 30-te XX w.

390.

Nowy Targ

52

budynek mieszkalny

l. 30-te XX w.

391.

Nowy Targ

53

budynek mieszkalny

l. 30-te XX w.

392.

Nowy Targ

54

budynek mieszkalny

l. 30-te XX w.

393.

Nowy Targ

56

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

394.

Nowy Targ

56

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

395.

Nowy Targ

57

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

396.

Nowy Targ

58

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

397.

Nowy Targ

59

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

398.

Nowy Targ

59

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

399.

Nowy Targ

60

budynek mieszkalny

1935 r.

400.

Nowy Targ

60

budynek gospodarczy

1935 r.

401.

Nowy Targ

61

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

402.

Nowy Targ

67

budynek mieszkalny

ok. poł. XIX w.

403.

Nowy Targ

72

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

404.

Nowy Targ

73

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

405.

Nowy Targ

83/84

budynek mieszkalny

k. XIX w.

406.

Nowy Targ

84a

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

407.

Nowy Targ

85

budynek mieszkalny

ok. 1885 r.

408.

Nowy Targ

85

chlew

ost. ćw. XIX w.

409.

Nowy Targ

85

budynek gospodarczy

l. 30-te XX w.

410.

Nowy Targ

85

stodoła

pocz. XX w.

411.

Nowy Targ

86

budynek mieszkalny

l. 30-te XX w.

412.

Nowy Targ

87

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

413.

Nowy Targ

87

budynek gospodarczy

pocz. XX w.
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414.

Nowy Targ

90

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

415.

Nowy Targ

96

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

416.

Nowy Targ

cmentarz

417.

Nowy Targ

krzyŜ przydroŜny

pocz. XX w.

418.

Nowy Targ

krzyŜ przydroŜny

l. 30-te XX w.

419.

Nowy Targ

transformator

l. 20-te XX w.

420.

Olszak

1

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

421.

Olszak

1

stodoła

pocz. XX w.

422.

Olszak

3

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

423.

Olszak

3

stodoła

pocz. XX w.

424.

Olszak

8

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

425.

Olszak

krzyŜ przydroŜny

pocz. XX w.

426.

Pozolia I

park

ok. poł. XIX w.

427.

Pozolia II

dwór

ok. poł. XIX w.

428.

Pozolia II

park

2 poł. XIX w.

429.

Ramoty

układ ruralistyczny

XIV/XV w.

430.

Ramoty

2

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

431.

Ramoty

2

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

432.

Ramoty

2

stodoła

pocz. XX w.

433.

Ramoty

3

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

434.

Ramoty

3

stodoła

l. 30-te XX w.

435.

Ramoty

12

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

436.

Ramoty

15

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

437.

Ramoty

17

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

438.

Ramoty

17

stodoła

pocz. XX w.

439.

Ramoty

kapliczka

pocz. XX w.

440.

Stary Dwór

układ ruralistyczny

XIX w.

441.

Stary Dwór

1

dwór

3 ćw. XIX w.

442.

Stary Dwór

1

park

poł. XIX w.

443.

Stary Dwór

1

stodoła

pocz. XX w.

444.

Stary Dwór

1

budynek gospodarczy

kon. XIX w.

445.

Stary Dwór

2

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

446.

Stary Dwór

5

budynek mieszkalny

1910 r.

447.

Stary Dwór

6

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

2 poł. XIX w.

Nr 919,
30.06.1978 r.

Nr 919,
29.06.1978 r.

Nr 880,
2.01.1978 r.
Nr 880,
2.01.1978 r.
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448.

Stary Dwór

7

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

449.

Stary Dwór

7

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

450.

Stary Dwór

8

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

451.

Stary Targ

układ ruralistyczny

pocz. XIII w.

452.

Stary Targ

22 Lipca

1

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

453.

Stary Targ

Kościuszki

2

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

454.

Stary Targ

Kościuszki

4

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

455.

Stary Targ

Kościuszki

8

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

456.

Stary Targ

Kościuszki

8

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

457.

Stary Targ

Kościuszki

11

budynek mieszkalny

2 poł. XIX w.

458.

Stary Targ

Kościuszki

14

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

459.

Stary Targ

Kościuszki

18

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

460.

Stary Targ

Kościuszki

20

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

461.

Stary Targ

Malinowskiego

6

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

462.

Stary Targ

Malinowskiego

8

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

463.

Stary Targ

Malinowskiego

10

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

464.

Stary Targ

Malinowskiego

12

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

465.

Stary Targ

Malinowskiego

14

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

466.

Stary Targ

Malinowskiego

18

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

467.

Stary Targ

Sierakowskiego

1

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

468.

Stary Targ

Sierakowskiego

2

budynek mieszkalny

XIX/XX w.

469.

Stary Targ

Sierakowskiego

3

budynek mieszkalny

1 poł. XIX w.

470.

Stary Targ

Sierakowskiego

4

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

471.

Stary Targ

Sierakowskiego

4

kuźnia

kon. XIX w.

472.

Stary Targ

Sierakowskiego

5

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

473.

Stary Targ

Sierakowskiego

7

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

474.

Stary Targ

Sierakowskiego

9

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

475.

Stary Targ

Staszica

1

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

476.

Stary Targ

Staszica

4

budynek mieszkalny

XIX/XX w.

477.

Stary Targ

Staszica

8

budynek mieszkalny

XIX/XX w.

478.

Stary Targ

Świerczewskiego

1

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

479.

Stary Targ

Świerczewskiego

2

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

480.

Stary Targ

Świerczewskiego

3

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

481.

Stary Targ

Świerczewskiego

4

budynek mieszkalny

pocz. XX w.
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482.

Stary Targ

Świerczewskiego

5

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

483.

Stary Targ

Świerczewskiego

6

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

484.

Stary Targ

Świerczewskiego

9

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

485.

Stary Targ

Świerczewskiego

9

budynek gospodarczy

kon. XIX w.

486.

Stary Targ

Świerczewskiego

10

kościół

ok. 1325 r.

487.

Stary Targ

Świerczewskiego

10

kapliczka

kon. XIX w.

488.

Stary Targ

Świerczewskiego

10

plebania

pocz. XX w.

489.

Stary Targ

Świerczewskiego

10

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

490.

Stary Targ

Świerczewskiego

14

budynek mieszkalny

1918 r.

491.

Stary Targ

Świerczewskiego

14

budynek gospodarczy

1 poł. XIX w.

492.

Stary Targ

Świerczewskiego

15

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

493.

Stary Targ

Świerczewskiego

16

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

494.

Stary Targ

Świerczewskiego

16

budynek gospodarczy

kon. XIX w.

495.

Stary Targ

Świerczewskiego

20

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

496.

Stary Targ

Świerczewskiego

26

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

497.

Stary Targ

Świerczewskiego

27/28

budynek mieszkalny

1942 r.

498.

Stary Targ

Świerczewskiego

29

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

499.

Stary Targ

Świerczewskiego

30

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

500.

Stary Targ

Świerczewskiego

30

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

501.

Stary Targ

Świerczewskiego

33

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

502.

Stary Targ

Świerczewskiego

33

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

503.

Stary Targ

Świerczewskiego

34

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

504.

Stary Targ

Świerczewskiego

34

budynek gospodarczy (1)

pocz. XX w.

505.

Stary Targ

Świerczewskiego

34

budynek gospodarczy (2)

pocz. XX w.

506.

Stary Targ

Świerczewskiego

35

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

507.

Stary Targ

Świerczewskiego

38

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

508.

Stary Targ

Świerczewskiego

40

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

509.

Stary Targ

Świerczewskiego

42

budynek mieszkalny

XIX/XX w.

510.

Stary Targ

Świerczewskiego

43

budynek mieszkalno-usługowy

pocz. XX w.

511.

Stary Targ

Świerczewskiego

44

budynek mieszkalny

XIX/XX w.

512.

Stary Targ

Świerczewskiego

44

budynek gospodarczy

XIX/XX w.

513.

Stary Targ

Świerczewskiego

47

budynek mieszkalny

ok. poł. XIX w.

514.

Stary Targ

Świerczewskiego

47

budynek gospodarczy

1868 r.

515.

Stary Targ

Świerczewskiego

48

budynek mieszkalno-usługowy

kon. XIX w.

Nr 1375,
23.03.1993 r.
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516.

Stary Targ

Świerczewskiego

49

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

517.

Stary Targ

Świerczewskiego

51

budynek mieszkalny

XIX/XX w.

518.

Stary Targ

Świerczewskiego

51

budynek gospodarczy

XIX/XX w.

519.

Stary Targ

Świerczewskiego

52

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

520.

Stary Targ

Świerczewskiego

53

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

521.

Stary Targ

Świerczewskiego

55

budynek gospodarczy

ok. 1900 r.

522.

Stary Targ

Świerczewskiego

58

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

523.

Stary Targ

Świerczewskiego

59

budynek mieszkalny

1889 r.

524.

Stary Targ

Świerczewskiego

62

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

525.

Stary Targ

Świerczewskiego

63

budynek mieszkalny

1903 r.

526.

Stary Targ

Świerczewskiego

65

budynek mieszkalny

XIX/XX w.

527.

Stary Targ

Świerczewskiego

67

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

528.

Stary Targ

1

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

529.

Stary Targ

2

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

530.

Stary Targ

5

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

531.

Stary Targ

5

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

532.

Stary Targ

6

budynek mieszkalny

ok. 1904 r.

533.

Stary Targ

6

budynek gospodarczy

ok. 1904 r.

534.

Stary Targ

7

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

535.

Stary Targ

9

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

536.

Stary Targ

9

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

537.

Stary Targ

9

stodoła

ok. 1920 r.

538.

Stary Targ

10

budynek mieszkalny

ok. 1920 r.

539.

Stary Targ

10

stodoła

kon. XIX w.

540.

Stary Targ

11

budynek gospodarczy

ok. 1920 r.

541.

Stary Targ

12

budynek gospodarczy

ok. 1920 r.

542.

Stary Targ

13

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

543.

Stary Targ

13

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

544.

Stary Targ

15

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

545.

Stary Targ

16

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

546.

Stary Targ

18

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

547.

Stary Targ

18

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

548.

Stary Targ

18

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

549.

Stary Targ

18

stodoła

pocz. XX w.
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550.

Stary Targ

19

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

551.

Stary Targ

19

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

552.

Stary Targ

21

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

553.

Stary Targ

21

stodoła

1 poł. XX w.

554.

Stary Targ

24

budynek mieszkalny

ok. 1907 r.

555.

Stary Targ

25

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

556.

Stary Targ

25

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

557.

Stary Targ

25

stodoła

kon. XIX w.

558.

Stary Targ

28

budynek mieszkalny

ok. 1907 r.

559.

Stary Targ

31

budynek mieszkalny

1911 r.

560.

Stary Targ

31

stodoła

pocz. XX w.

561.

Stary Targ

33

stodoła

pocz. XX w.

562.

Stary Targ

kapliczka

pocz. XX w.

563.

Szropy

układ ruralistyczny

ok. 1280 r.

564.

Szropy

1

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

565.

Szropy

2a

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

566.

Szropy

4

budynek mieszkalny

l. 30-te XX w.

567.

Szropy

5

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

568.

Szropy

5a

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

569.

Szropy

9

budynek mieszkalny

l. 1909-1914

570.

Szropy

10

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

571.

Szropy

13

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

572.

Szropy

13

l. 30-te XX w.

573.

Szropy

13

kościół filialny Śś. Apostołów
Piotra i Pawła
cmentarz przykościelny

574.

Szropy

13

krzyŜ (1)

1948 r.

575.

Szropy

13

krzyŜ (2)

1 poł. XX w.

576.

Szropy

16

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

577.

Szropy

17

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

578.

Szropy

19

szkoła

pocz. XX w.

579.

Szropy

20

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

580.

Szropy

21

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

581.

Szropy

24

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

582.

Szropy

26

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

583.

Szropy

27

budynek mieszkalno-gospodarczy

pocz. XX w.

XIV w.

Nr 1389,
16.06.1993 r.
Nr 1389,
16.06.1993 r.
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584.

Szropy

28

obora

pocz. XX w.

585.

Szropy

28

stodoła

pocz. XX w.

586.

Szropy

35

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

587.

Szropy

42

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

588.

Szropy

42

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

589.

Szropy

42 a

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

590.

Szropy

42 a

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

591.

Szropy

43

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

592.

Szropy

44

stacja kolejowa

ok. 1893 r.

593.

Szropy

45

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

594.

Szropy

46 a

budynek mieszkalny

l. 30-te XX w.

595.

Szropy

47

budynek mieszkalny

l. 30-te XX w.

596.

Szropy

48

budynek mieszkalny

l. 30-te XX w.

597.

Szropy

49

budynek mieszkalny

l. 30-te XX w.

598.

Szropy

51

budynek mieszkalny

l. 30-te XX w.

599.

Szropy

59

budynek mieszkalny

1924 r.

600.

Szropy

60

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

601.

Szropy

60

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

602.

Szropy

cmentarz

l. 20-te XX w.

603.

Szropy

kaplica cmentarna

1928 r.

604.

Szropy

kapliczka przydroŜna

poł. XX w.

605.

Szropy Niziny

1

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

606.

Szropy Niziny

3

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

607.

Szropy Niziny

9

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

608.

Szropy Niziny

10

budynek mieszkalny

l. 40-te XX w.

609.

Szropy Niziny

10

budynek gospodarczy (1)

l. 40-te XX w.

610.

Szropy Niziny

10

budynek gospodarczy (2)

l. 40-te XX w.

611.

Szropy Niziny

10

stodoła

l. 40-te XX w.

612.

Szropy Niziny

11

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

613.

Szropy Niziny

11

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

614.

Szropy Niziny

12

budynek mieszkalno-gospodarczy

pocz. XX w.

615.

Szropy Niziny

13

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

616.

Szropy Niziny

kapliczka przydroŜna

pocz. XX w.

617.

Śledziówka Mała

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

5
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618.

Śledziówka Mała

5

budynek gospodarczy

kon. XIX w.

619.

Śledziówka Mała

5

stodoła

pocz. XX w.

620.

Śledziówka Mała

6

czworak

kon. XIX w.

621.

Śledziówka Mała

6

budynek gospodarczy

kon. XIX w.

622.

Śledziówka Wielka

układ ruralistyczny

XIII w. (?)

623.

Śledziówka Wielka

1

czworak

kon. XIX w.

624.

Śledziówka Wielka

1

budynek gospodarczy

kon. XIX w.

625.

Śledziówka Wielka

2

dwór

kon. XIX w.

626.

Śledziówka Wielka

2

park

kon. XIX w.

627.

Śledziówka Wielka

2

budynek gospodarczy (1)

kon. XIX w.

628.

Śledziówka Wielka

2

budynek gospodarczy (2)

kon. XIX w.

629.

Śledziówka Wielka

kapliczka przydroŜna

pocz. XX w.

630.

Telkwice

układ ruralistyczny

1303 r.

631.

Telkwice

2

budynek mieszkalno-gospodarczy

ok. 1934 r.

632.

Telkwice

2

stodoła

pocz. XX w.

633.

Telkwice

4

dwór

634.

Telkwice

4

park

XVIII w., ok. poł. XIX
w.
2 poł. XIX w.

635.

Telkwice

4

stodoła

pocz. XX w.

636.

Telkwice

12

budynek mieszkalno-gospodarczy

ok. 1934 r.

637.

Telkwice

13

stodoła

pocz. XX w.

638.

Telkwice

14

budynek mieszkalno-gospodarczy

ok. 1934 r.

639.

Telkwice

14

stodoła

pocz. XX w.

640.

Telkwice

16

budynek mieszkalno-gospodarczy

ok. 1934 r.

641.

Telkwice

17

budynek mieszkalno-gospodarczy

ok. 1934 r.

642.

Telkwice

17

stodoła

pocz. XX w.

643.

Telkwice

38

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

644.

Telkwice

38

budynek gospodarczy

kon. XIX w.

645.

Telkwice

38

stodoła

pocz. XX w.

646.

Telkwice

b. nr

budynek mieszkalno-gospodarczy

ok. 1934 r.

647.

Telkwice

kapliczka przydroŜna

kon. XIX w.

648.

Trankwice

układ ruralistyczny

1321 r.

649.

Trankwice

1

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

650.

Trankwice

2

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

651.

Trankwice

3

d. szkoła

kon. XIX w.

Nr 922,
25.07.1978 r.
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652.

Trankwice

7

dwojak

pocz. XX w.

653.

Trankwice

7

budynek gospodarczy

kon. XIX w.

654.

Trankwice

10

dwór (ruina)

ok. poł. XIX w.

655.

Trankwice

10

park

pocz. XX w.

656.

Trankwice

10

spichlerz

1849 r.

657.

Trankwice

10

budynek gospodarczy

kon. XIX w.

658.

Trankwice

10

kuźnia

kon. XIX w.

659.

Trankwice

10

czworak

kon. XIX w.

660.

Tropy Sztumskie

układ ruralistyczny

XIII w.

661.

Tropy Sztumskie

2

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

662.

Tropy Sztumskie

2

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

663.

Tropy Sztumskie

3

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

664.

Tropy Sztumskie

4

mieszkalno-usługowy

pocz. XX w.

665.

Tropy Sztumskie

4

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

666.

Tropy Sztumskie

8

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

667.

Tropy Sztumskie

10

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

668.

Tropy Sztumskie

11

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

669.

Tropy Sztumskie

18

budynek mieszkalno-gospodarczy

pocz. XX w.

670.

Tropy Sztumskie

20

magazyn

pocz. XX w.

671.

Tropy Sztumskie

b. nr

budynek gospodarczy

1934 r.

672.

Tropy Sztumskie

22

mleczarnia

kon. XIX w.

673.

Tropy Sztumskie

23

dwór

pocz. XX w.

674.

Tropy Sztumskie

23

park

ok. 1890 r.

675.

Tropy Sztumskie

30

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

676.

Tropy Sztumskie

31

budynek mieszkalno-gospodarczy

kon. XIX w.

677.

Tropy Sztumskie

33

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

678.

Tropy Sztumskie

34

budynek mieszkalno-gospodarczy

pocz. XX w.

679.

Tropy Sztumskie

35

budynek mieszkalno-gospodarczy

pocz. XX w.

680.

Tropy Sztumskie

36

budynek mieszkalno-gospodarczy

pocz. XX w.

681.

Tropy Sztumskie

37

budynek mieszkalno-gospodarczy

pocz. XX w.

682.

Tropy Sztumskie

38

budynek mieszkalno-gospodarczy

pocz. XX w.

683.

Tropy Sztumskie

39

budynek mieszkalno-gospodarczy

pocz. XX w.

684.

Tropy Sztumskie

40

budynek mieszkalno-gospodarczy

pocz. XX w.

685.

Tropy Sztumskie

41

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

Nr 878,
29.12.1977 r.
Nr 878,
29.12.1977 r.

Nr 876,
10.12.1977 r.
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686.

Tropy Sztumskie

43

budynek mieszkalny

1903 r.

687.

Tropy Sztumskie

43

chlew

1905 r.

688.

Tropy Sztumskie

43

stodoła

pocz. XX w.

689.

Tropy Sztumskie

b. nr

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

690.

Tropy Sztumskie

45

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

691.

Tropy Sztumskie

45

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

692.

Tropy Sztumskie

45

stodoła

l. 20-te XX w.

693.

Tropy Sztumskie

46

budynek mieszkalny

l. 50-te XX w.

694.

Tropy Sztumskie

46

chlew (1)

pocz. XX w.

695.

Tropy Sztumskie

46

chlew (2)

pocz. XX w.

696.

Tropy Sztumskie

46

stodoła

pocz. XX w.

697.

Tropy Sztumskie

47

budynek mieszkalny

ok. 1893 r.

698.

Tropy Sztumskie

47

budynek gospodarczy

ok. 1893 r.

699.

Tropy Sztumskie

48

ok. 1893 r.

700.

Tropy Sztumskie

48

701.

Tulice

2

stacja kolejowa (ob. budynek
mieszkalny)
budynek gospodarczy przy stacji
kolejowej
budynek mieszkalny

pocz. XX w.

702.

Tulice

2

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

703.

Tulice

3

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

704.

Tulice

4

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

705.

Tulice

6

pocz. XX w.

706.

Tulice

7

707.

Tulice

8

708.

Tulice

10

budynek mieszkalno gospodarczy
budynek mieszkalno gospodarczy
budynek mieszkalno gospodarczy
budynek mieszkalny

pocz. XX w.

709.

Tulice

12

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

710.

Tulice

13 / 14

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

711.

Tulice

17

gajówka

kon. XIX w.

712.

Tulice

17

budynek gospodarczy

kon. XIX w.

713.

Tulice

kapliczka

pocz. XX w.

714.

Waplewko

1

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

715.

Waplewko

2

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

716.

Waplewko

b.nr

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

717.

Waplewko

b.nr

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

718.

Waplewo

układ ruralistyczny

pocz. XIV w.

719.

Waplewo

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

3

ok. 1893 r.

pocz. XX w.
pocz. XX w.
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720.

Waplewo

4

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

721.

Waplewo

5

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

722.

Waplewo

5

budynek gospodarczy

l. 20-te XX w.

723.

Waplewo

6

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

724.

Waplewo

8

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

725.

Waplewo

9

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

726.

Waplewo

11

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

727.

Waplewo

12

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

728.

Waplewo

16

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

729.

Waplewo

19

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

730.

Waplewo

19

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

731.

Waplewo

20

pałac

732.

Waplewo

20

oficyna

kon. XVII w., ok. 1800
r., 1888 r.
ok. 1800 r.

733.

Waplewo

20

oranŜeria

ok. poł. XIX w., 1926 r.

734.

Waplewo

20

park

2 poł. XVIII w.

735.

Waplewo

20

altanka

poł. XIX w.

736.

Waplewo

20

rzeźba parkowa

1756 r./1800 r.

737.

Waplewo

20

1930 r.

738.

Waplewo

20

dom zarządcy/budynek
administracyjny
gorzelnia

1864 r.

739.

Waplewo

20

kuźnia

4 ćw. XIX w.

740.

Waplewo

20

stajnia (1)

kon. XIX w.

741.

Waplewo

20

stajnia (2)

kon. XIX w.

742.

Waplewo

20

stodoła (1)

kon. XIX w.

743.

Waplewo

20

stodoła (2)

kon. XIX w.

744.

Waplewo

20

wieŜa ciśnień

l. 50-te XX w.

745.

Waplewo

24

budynek mieszkalny

l. 20-te XX w.

746.

Waplewo

24

budynek gospodarczy

l. 20-te XX w.

747.

Waplewo

25

budynek mieszkalny

kon. XIX w.

748.

Waplewo

25

budynek gospodarczy

kon. XIX w.

749.

Waplewo

26

stacja kolejowa

kon. XIX w.

750.

Waplewo

26

budynek gospodarczy

kon. XIX w.

751.

Waplewo

27

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

752.

Waplewo

29

wieŜa ciśnień

1893 r.

753.

Waplewo

31

budynek mieszkalny

1908 r.

Nr 741,
21.12.1972 r.
Nr 741,
21.12.1972 r.
Nr 741,
21.12.1972 r.
Nr 741,
24.02.1978 r.
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754.

Waplewo

31

budynek gospodarczy

l. 20-te XX w.

755.

Waplewo

33

1873 r.

756.
757.
758.
759.
760.

Waplewo
Waplewo
Waplewo
Waplewo
Waplewo Osiedle

33
33

1

kaplica grobowa Sierakowskich
(kościół św. Maksymiliana Kolbe)
nagrobek
ogrodzenie wokół kaplicy
kolumna
cmentarz
budynek mieszkalny

1890 r.
kon. XIX w.
kon. XIXw.
XIX/XX w.
pocz. XX w.

761.

Waplewo Osiedle

2

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

762.

Waplewo Osiedle

3

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

763.
764.
765.
766.

Waplewo Osiedle
Waplewo Osiedle
Waplewo Osiedle
Waplewo Osiedle

5
8
11
12

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny

pocz. XX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.

767.

Waplewo Osiedle

13

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

768.

Waplewo Osiedle

16

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

769.

Waplewo Osiedle

17

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

770.
771.

Waplewo Osiedle
Waplewo Osiedle

18
19

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny

pocz. XX w.
pocz. XX w.

772.

Waplewo Osiedle

20

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

773.

Waplewo Osiedle

21

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

774.

Waplewo Osiedle

23

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

775.

Waplewo Osiedle

24

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

776.

Waplewo Osiedle

25

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

777.

Waplewo Osiedle

25

budynek gospodarczy (1)

pocz. XX w.

778.

Waplewo Osiedle

25

budynek gospodarczy (2)

pocz. XX w.

779.

Waplewo Osiedle

26

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

780.

Waplewo Osiedle

26

budynek gospodarczy (1)

pocz. XX w.

781.

Waplewo Osiedle

26

782.

Zielonki

783.

Zielonki

1

dwór

k. XIX w.

784.

Zielonki

1

park

XVIII/XIX w.

785.

Zielonki

1

chlewnia

1885 r.

786.

Zielonki

1

magazyn zboŜowy

kon. XIX w.

787.

Zielonki

1

stodoła (1)

pocz. XX w.

788.

Zielonki

1

stodoła (2)

pocz. XX w.

789.

Zielonki

5E

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

790.

Zielonki

7

budynek mieszkalny

pocz. XX w.

791.

Zielonki

7

budynek gospodarczy

pocz. XX w.

792.

Zielonki

most kolejowy

kon. XIX w.

793.

Zielonki

wiadukt kolejowy

poł. XX w.

budynek gospodarczy (2)

pocz. XX w.

układ ruralistyczny

XIII w.

Nr 1390,
16.06.1993 r.

Nr 901,
3.02.1978 r.

