LP

NR UCHWAŁY

WYKAZ PLANÓW

1

XXXIX/177/98

MPZP dla osiedla gminnej zabudowy mieszkaniowej w Rakowcu

2

XVII/122/00

Zmiana nr 1 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Kwidzyn (gazociąg)

3

XXIX/191/02

MPZP dla fragmentu wsi Lipianki iKorzeniewo (tereny zabudowy mieszkaniowousługowej oraz tereny zabudowy produkcyjnej)

4

XXXIII/215/02

MPZP dla terenów wyznaczonych dla planowanej drogi publicznej w obrębach
Lipianki, Mareza iBaldram (droga publiczna)

5

XXI/158/05

MPZP dla obszaru przeznaczonego dla potrzeb działalności gospodarczej związanej
zeksploatacją złóż ikopalin na terenie wsi Kamionka

6

XXI/157/05

MPZP dla terenu położonego wobrębie geodezyjnym Rakowiec (tereny
mieszkaniowe)

7

XXIII/140/16

Zmiana MPZP dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Górki (Tereny
obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów oraz zabudowy usługowej)

8

XXXV/255/06

Zmiana mpzp dla nieruchomości położonych wobrębie geodezyjnym Dankowo
(tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej)

9

XXXV/236/17

MPZP dla terenów położonych w miejscowości Gilwa Mała (Teren obsługi gospodarki
odpadami oraz infrastruktury technicznej (w tym składowisko odpadów)

10

XXXVII/268/06

MPZP dla nieruchomości położonych wobrębie geodezyjnym Rakowiec (tereny
zabudowy mieszkaniowej i usług towarzyszących)

VIII/48/07

MPZP dla nieruchomości oznaczonych numerami działek: 187, 189, 190, 191, 192
położone wobrębie geodezyjnym Rozpędziny (Tereny obiektów produkcji i usług,
składy, magazyny)

X/60/07

MPZP dla terenu górniczego położonego wobrębie geodezyjnym Podzamcze (Tereny
zabudowy usługowo-mieszkaniowej oraz tereny zakładu i terenu górniczego)

XIII/83/07

MPZP dla nieruchomości położonych wobrębach Dankowo iGórki (Tereny funkcji
komercyjnych, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo –
usługowej)

XXI/133/08

MPZP dla nieruchomości położonych wobrębie Baldram (w niewielkiej części tereny
zabudowy mieszkaniowej)

XIX/119/15

MPZP dla części obrębów geodezyjnych: Brachlewo, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel,
Kamionka, Tychnowy (tereny lokalizacji elektrowni wiatrowej, zabudowa zagrodowa,
tereny powierzchniowej eksploatacji kopalin)

16

XVI/91/15

MPZP dla działek oznaczonych numerami: 257/6, 257/8, 147/2, 256/9, 256/10,
256/12, 256/13, 256/14, położonych w obrębie geodezyjnym Brachlewo (ścieżka
pieszo-rowerowa, zabudowa mieszkaniowa, lasy, tereny zieleni urządzonej)

17

XLV/315/17

Zmiana części MPZP dla terenu górniczego położonego w obrębie geodezyjnym
Podzamcze

18

NR XLVI/319/18

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu
geodezyjnego Baldram, w gminie Kwidzyn

11

12

13

14
15

