
UCHWAŁA NR XXV/300/2012
RADY GMINY W CHOJNICACH

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części dz. geod. 
224/13 (obecnie po podziale 224/14 i 224/15) i cz. dz. geod. 229/1 w obrębie geod. Lichnowy w gminie 

Chojnice. 

Na podstawie art. 20, w związku z art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, oraz art. 29 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 18 ust.2 pkt.5, art. 
40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
ze zm.) oraz w związku z art. oraz w związku z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871 z dnia 20 lipca 2010 r.), stwierdzając 
zgodność z ustaleniami „Studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Chojnice”, uchwalonego uchwałąNr XI/100/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2011 r. 
w sprawie uchwalenia ZMIANY – aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy CHOJNICE”, 

Rada Gminy 
uchwala: 

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu części dz. geod. 224/13 (obecnie po 
podziale dz. 224/14 i 224/15) i cz. dz. geod. 229/1 w obrębie geod. Lichnowy dot. wprowadzenia funkcji 
infrastruktury technicznej związanych z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze k. 
Angowic, zwany dalej planem. 

Rozdział 1.
Przepisy ogólne 

§ 2. 1. Plan obejmuje obszar o pow. ok. 30,20ha. Granice obszaru objętego niniejszym planem przedstawia 
załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały- rysunek planu w skali 1:1000. 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) dopuszczalnym procencie powierzchni zabudowy – rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni 
zabudowy (tj. powierzchni terenu zajętego przez budynek lub budynki, ograniczonej obrysem ścian 
zewnętrznych w rzucie o największej powierzchni a także budowle i nawierzchnie utwardzone) do 
powierzchni działki lub terenu, wyrażony w procentach [%]; dotyczy także tymczasowych obiektów 
budowlanych o terminie lokalizacji powyżej 120dni, zlokalizowanych na działce /terenie; 

2) minimalnym procencie powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć wymagany 
w zagospodarowaniu terenu lub działki z niego wydzielonej % powierzchni stanowiącej pow. biologicznie 
czynną, rozumianą jako powierzchnia terenu niezabudowana i nieutwardzona, lecz aktywna przyrodniczo, 
czyli pokryta gruntem rodzimym z roślinnością, wodą powierzchniową - zbiornikami lub ciekami 
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wodnymi, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub 
kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2; 

3) obiektach infrastruktury technicznej – rozumie się przez to sieci i urządzenia uzbrojenia terenu oraz 
związane z nimi obiekty budowlane; wybudowane pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody lub 
urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe, telekomunikacyjne, z zakresu 
łączności publicznej; 

4) przeznaczeniu podstawowym - rozumie się przez to takie przeznaczenie terenu, które powinno 
dominować na danym terenie; 

5) przeznaczeniu uzupełniającym - rozumie się przez to dopuszczone ustaleniami niniejszego planu 
przeznaczenie towarzyszące funkcji, przeznaczeniu podstawowemu, które uzupełnia lub wzbogaca to 
przeznaczenie; 

6) przepisach szczególnych, odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy prawne ustaw 
wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, przywołane w ustaleniach planu. W przypadku uchylenia lub 
zmiany przepisu szczegółowego, w planie miejscowym obowiązuje przepis przywołany w ustaleniach 
szczegółowych w dacie uchwalania planu; 

7) terenie – rozumie się przez to obszar o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi; 

8) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym – rozumie się przez to urządzenia budowlane, 
o których mowa w art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 07.07.1994r prawo budowlane (Dz. U. z 2006r., Nr 156, 
poz.1118, ze zm.) [tj. urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki]; 

9) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ). 

§ 3. 1. Ustalenia planu przedstawiono w części tekstowej i graficznej planu. 

2. Integralną częścią uchwały jest : 

1) zał. nr 1- załącznik graficzny w skali 1:2000, rysunek planu nr 1; 

2) zał. nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

3) zał. nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania. 

3. Plan nie określa granic obszarów i terenów, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy. 

4. Następujące oznaczenia graficzne występujące na zał. nr 1, będącym rysunkiem planu, są 
obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice terenu objętego planem, 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 

3) oznaczenie literowe identyfikujące przeznaczenie terenu w liniach rozgraniczających, gdzie 

a) O- tereny infrastruktury technicznej z zakresu gospodarowania odpadami, 

b) ZI - teren zieleni izolacyjno-krajobrazowej, 

c) KDW – tereny komunikacji, drogi wewnętrzne. Pozostałe oznaczenia graficzne stanowią informacje lub 
zalecenia i nie są ustaleniami planu miejscowego. 

Rozdział 2.
Ustalenia dla wydzielonych liniami rozgraniczającymi terenów 

§ 4. Przeznaczenie terenu 

1. Ustala się następujące rodzaje podstawowych przeznaczeń terenów dla terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczającymi: 
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1) O – zabudowa infrastruktury technicznej z zakresu gospodarowania odpadami; 

2) ZI – zieleń izolacyjno-krajobrazowa; 

3) KDW – teren komunikacyjny, droga wewnętrzna. 

2. W terenie 1.O ustala się następujące dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe - infrastruktura techniczna z zakresu gospodarowania odpadami, w tym 
w szczególności: teren dla przyjmowania, rejestracji i ewidencji odpadów, sortownia odpadów 
zmieszanych, obiekty i urządzenia związane z segmentem wtórnego sortowania i waloryzacji 
poszczególnych frakcji, kompostowaniem odpadów ulegających biodegradacji, z segmentem demontażu 
i przetwarzania odpadów budowlanych, segmentu demontażu i przetwarzania odpadów 
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, magazyn czasowego gromadzenia 
odpadów niebezpiecznych pochodzących od mieszkańców oraz wybranych sortowni, obiekty i urządzenia 
termicznego unieszkodliwiania zmieszanych odpadów komunalnych i osadów ściekowych, kwatery do 
składowania odpadów balastowych, składowisko odpadów zawierających azbest, obiekty i urządzenia 
zaplecze administracyjne, socjalnego i warsztatowo magazynowego (np. budynki biurowe, magazynowe, 
garażowe, naprawcze, wiaty, zadaszenia itp.), rezerwa terenu na funkcje przyszłościowe ZZO; 

2) towarzyszące funkcji podstawowej drogi wewnętrzne dojazdowe, parkingi, drogi przeciwpożarowe, drogi 
technologiczne wewnętrzne i place manewrowe, obiekty technicznej obsługi komunikacji związane 
z funkcją podstawową; 

3) urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej związane z funkcją podstawową, takie jak na przykład sieci 
i przyłącza, stacja transformatorowa, przepompownia itp. lub innego rodzaju nie kolidujące z funkcją 
podstawową; 

4) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym oraz mała architektura i zieleń związana z funkcją terenu; 

5) zieleń izolacyjno-krajobrazowa towarzysząca funkcji podstawowej; 

6) w terenie 1.O dopuszcza się jako uzupełniające przeznaczenie - obiekty i urządzenia produkcyjne, 
przemysłowe, magazynowo-składowe, infrastruktury technicznej, dające się pogodzić z charakterem 
przeznaczenia podstawowego. 

3. Wskazany na rysunku planu wewnętrzny podział terenu 1.O na poszczególne rodzaje ewentualnych 
sposobów zabudowy i zagospodarowania nie ma charakteru obowiązującego, może być modyfikowany 
stosownie do projektów technologicznych i technicznych, a także zagospodarowywany sukcesywnie. 

4. W terenie 2.ZI ustala się następujące dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) zieleń izolacyjno-krajobrazowa, wielowarstwowa, w tym drzewa, 

2) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

3) dojazdy do części terenu 1.O. 

5. W terenie 3.KDW ustala się następujące dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) dojazdy i dojścia do terenu 1.O . 

6. Ustala się zakaz lokalizacji w obszarze planu zabudowy wymienionej w art. 113 ust 2 pkt 1 ustawy 
prawo ochrony środowiska, tj. wymagających określenia zasad ochrony przed hałasem. 

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

1. W obszarze planu nie występują elementy struktury przestrzennej o wartościach kulturowych, 
kompozycyjnych wymagające ochrony. 

2. W terenie 1.O zasady kształtowania ładu przestrzennego ustalono poprzez zasady kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu poprzez odpowiednie parametry, wskaźniki i gabaryty w § 10. 

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

1. Obszar planu położony jest poza granicami obszarów chronionych na podstawie przepisów ustawy 
o ochronie przyrody. 
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2. W obszarze planu nie projektuje się funkcji wymagających dotrzymania standardów jakości środowiska 
akustycznego, określonych w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

3. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska: 

1) nakaz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko w szczególności poprzez zamykanie 
oddziaływania w granicach zakładu, prawidłową eksploatację, wykonanie odpowiednich zabezpieczeń 
środowiska i instalacji z zakresu ochrony środowiska, a także stałą kontrolę stanu środowiska z oceną 
zachodzących w nim zmian; 

2) uciążliwości i szkodliwości wywołane przez działalności dopuszczone w obszarze planu w zakresie emisji 
zanieczyszczeń powietrza, związków złowonnych, hałasu, wibracji, niejonizującego promieniowania 
elektromagnetycznego muszą być zgodne z przepisami odrębnymi i nie powinny wykraczać poza zasięg 
terenów zieleni izolacyjno-krajobrazowej 2.ZI ; 

3) dopuszcza się wykroczenie na tereny sąsiednie czynników wymienionych w pkt 2 wyłącznie w stopniu 
nieszkodliwym dla ludzi i zwierząt oraz w stopniu nieuciążliwym (nie przekraczającym poziomów 
wynikających zobowiązujących przepisów i norm); 

4) budowa zakładu zagospodarowania odpadów w terenie 1.O powinna spełniać wymogi najlepszych 
dostępnych technik (BAT- Best Available Techniques) zarówno na etapie doboru technologii jak i w fazie 
projektowania, wykonawstwa i eksploatacji, gwarantujących osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony 
środowiska; 

5) dla nowego zainwestowania i zabudowy, w ramach którego realizowane będą instalacje zaliczane do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ustala się wymóg przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko w zakresie uzgodnionym z właściwymi organami, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi; 

6) wprowadza się nakaz uwzględnienia w projektach zagospodarowania terenu 1.O zieleni, co najmniej 
zgodnie z minimalnym wskaźnikiem podanym w §10;w nowych nasadzeniach wskazane zastosowanie 
gatunków roślin adekwatnych siedliskowo i geograficznie; 

7) wszelkie prace realizacyjne należy prowadzić przy zachowaniu zasady oszczędnego korzystania z terenu; 

8) lokalizacja zabudowy wymaga na etapie projektu budowlanego rozpoznania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

9) ustala się nakaz prowadzenia prac w sposób, który nie spowoduje trwałych, negatywnych zmian stosunków 
wodnych na znajdujących się w sąsiedztwie terenach rolnych, a sposoby odprowadzenia wód opadowych 
winny uwzględniać uwarunkowania terenów sąsiednich i nie mogą powodować na nich szkód; 

10) należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi, biorąc pod uwagę uwarunkowania 
terenów przyległych; 

11) ustala się nakaz stosowania nieprzepuszczalnych (szczelnych) nawierzchni do utwardzania dróg 
wewnętrznych, dróg dojazdowych, miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń 
wykorzystywanych w terenie 1.O ; 

12) nakaz wykorzystania zdjętej warstwy humusu dla realizacji zieleni w obszarze planu, kształtowania 
i utrzymania powierzchni biologicznie czynnych; 

13) ustala się obowiązek wykonania zabezpieczeń przed skażeniem wód gruntowych poprzez odbiór, 
odprowadzenie i oczyszczenie wód odciekowych oraz wód deszczowych, które potencjalnie mogłyby 
doprowadzić do takiego zanieczyszczenia; 

14) ustala się nakaz realizacji zieleni izolacyjno-krajobrazowej w terenie 2.ZI wyprzedzająco lub równolegle 
z rozpoczęciem prac realizacyjnych w terenie 1.O ; 

15) ustal się wymóg opracowania programu monitoringu środowiska wokół planowanych inwestycji 
związanych z zakładem zagospodarowania odpadów oraz opracowania planów akcji ratunkowych na 
wypadek awarii warstw izolacyjnych, systemu drenażu, a także wycieków paliwa; 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 3113



16) w obszarze planu przy wdrażaniu jego ustaleń należy zapewnić uwzględnienie obowiązujących przepisów 
prawa dotyczących ochrony dziko występujących zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną oraz 
przepisów ustawy o ochronie zwierząt. 

4. Obszar planu znajduje się poza ustanowionymi strefami ochrony konserwatorskiej. 

5. W obszarze planu nie występują obiekty chronione na podstawie przepisów ustawy z 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, nie występują żadne obiekty ani obszary wpisane do rejestru 
zabytków bądź do gminnej ewidencji zabytków; nie występują także obiekty ani obszary stanowiące dobra 
kultury współczesnej wymagające ochrony. 

§ 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

1. W obszarze objętym planem nie przewiduje się obszarów przestrzeni publicznej w rozumieniu definicji 
zawartej w ustawie. 

§ 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

1. Ustala się następujące zasady obsługi obszaru planu w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) ustala się nakaz włączenia do sieci wodociągowej zbiorczej/gminnej w zakresie potrzeb do celów 
bytowych; 

2) dopuszcza się ujmowanie wody dla celów technologicznych w terenie 1.O , zgodnie z przepisami; 

3) nakaz zapewnienia odpowiedniej ilości wody dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

2. Ustala się następujące zasady w zakresie odprowadzania ścieków: 

1) ścieki bytowe odprowadzić do projektowanej kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do gminnej 
oczyszczalni ścieków w Chojnicach (poza obszarem opracowania planu); 

2) dopuszcza się odprowadzenie ścieków technologicznych, przemysłowych do wewnętrznej (zakładowej) 
sieci kanalizacyjnej, a następnie po podczyszczeniu do poziomu zgodnego z wymaganiami przepisów 
odrębnych włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej gminnej, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

3. Ustala się następujące zasady w zakresie odprowadzenia wód opadowych: 

1) wody deszczowe z dachów i powierzchni nieutwardzonych dopuszcza się odprowadzić powierzchniowo do 
gruntu, a wody deszczowe z terenów utwardzonych, w szczególności z dróg, dojazdów, placów, parkingów, 
terenów o charakterze przemysłowym należy przed odprowadzeniem do odbiornika podczyścić do stopnia 
wymaganego przepisami odrębnymi. 

4. Ustala się następujące zasady w zakresie elektroenergetyki: 

1) ustala się zaopatrzenie obszaru planu w energię elektryczną z istniejących oraz projektowanych sieci nn 
i SN, zasilanych poprzez istniejące i projektowane stacje transformatorowe, na podstawie warunków 
technicznych przyłączenia określonych przez zarządcę sieci. 

5. Ustala się następujące zasady w zakresie zasilania w ciepło: 

1) zaopatrzenie w energię cieplną obszaru planu - z lokalnych niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł 
ciepła, przy czy dopuszcza się wykorzystanie gazu pochodzącego z odgazowywania kwater składowiska 
odpadów. 

6. Ustala się następujące zasady w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej: 

1) dopuszcza się w obszarze planu lokalizację infrastruktury technicznej telekomunikacyjnej, sieci 
szerokopasmowych oraz telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. 

7. Ustala się następujące zasady w zakresie zasilania w gaz : 

1) obszar planu nie jest zgazyfikowany; w przypadku rozbudowy istniejącej sieci gazowej dopuszcza się 
zaopatrzenie w gaz obszaru planu z projektowanych sieci gazowych średniego ciśnienia. 

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
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1. Obsługa komunikacyjna obszaru objętego planem i powiązania zewnętrzne komunikacyjne - z drogi 
gminnej Chojnice - Ogorzeliny, przylegającej do obszaru planu od strony zachodniej, dojazdy poprzez 
bezpośrednie zjazdy lub poprzez drogę wewnętrzną KDW . 

2. Minimalna wymagana ilość miejsc parkingowych na obszarze objętym planem – miejsca parkingowe 
dopuszcza się wyłącznie w terenie 1.O , stosownie do programu użytkowego, z zachowaniem wskaźników: 

1) dla osób zatrudnionych – minimum 2 miejsca na 10 osób zatrudnionych; 

2) dla towarzyszących funkcji produkcyjnych, przemysłowych realizowanych w terenie 1.O - minimum 10 
miejsc na 1000m2 powierzchni użytkowej budynków produkcyjnych. 

3. Miejsca parkingowe należy rozmieszczać w obrębie granic terenu/działki budowlanej na której 
realizowane jest przedsięwzięcie wymagające realizacji miejsc parkingowych. 

§ 10. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy. 

1. Dla terenu 1.O ustala się następujące, wymagane w zagospodarowaniu terenu wskaźniki i parametry: 

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni terenu - 70%; 

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – min 10%; 

3) nie ustala się wymaganych obowiązujących linii zabudowy ani nieprzekraczalnych linii zabudowy; 

4) wysokości zabudowy – maksymalna wysokość budynków - do 25m; wysokości budowli nie określa się; 

5) nie ustala się wymaganej formy, geometrii dachów dla nowoprojektowanych budynków, dopuszcza się 
wszelkie formy uzasadnione technicznie i technologicznie. 

2. Dla terenu 2.ZI - ustala się szerokość zgodnie z rysunkiem planu - 10m. 

3. Dla terenu 3.KDW ustala się szerokość pasa drogowego zgodnie z rysunkiem planu- 15m. 

§ 11. Granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 

1. Obszar planu położony jest w całości w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 128 
„Ogorzeliny”. Zasady ochrony wynikające z tego położenia określono w § 14. 

2. W granicach planu nie występują tereny górnicze, narażone na niebezpieczeństwo powodzi, ani tereny 
wyznaczone jako obszary narażone na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych. Na potrzeby funkcji 
ustalonych planem przeznacza się grunty rolne położone w granicach opracowania. Na cele nierolnicze 
przeznacza się łącznie grunty rolne o pow. 29,99 ha, w tym: 

1) 2,2917ha gruntów klas RIIIb, dla których uzyskano zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją nr 
GZ.tr.057-602-508/11 z dnia 25 stycznia 2012r.; 

2) pozostałe grunty rolne o pow. 27,7023 ha to grunty zmieniające przeznaczenie wprost poprzez uchwalenie 
planu (grunty klas RIVa, RIVb, RV, RVI i N). 

§ 12. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 

1. W obszarze planu nie wyznacza się terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów 
nieruchomości. Dopuszcza się scalenie, łączenie istniejących działek geodezyjnych oraz podziałów 
geodezyjnych, przy czym nie wyznacza się wymaganej minimalnej wielkości wydzielanej działki. 

2. W terenie 1.O dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokościach zgodnych z przepisami 
odrębnymi, a także konieczne wydzielania dla potrzeb infrastruktury technicznej. 

§ 13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania terenów, urządzania i użytkowania terenów 

1. Do czasu realizacji ustalonego planem przeznaczenia dopuszcza się rolnicze użytkowanie terenów, 
zgodnie z dotychczasowym ich przeznaczeniem, bez możliwości realizacji jakiejkolwiek zabudowy 
zagrodowej. 
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§ 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich zagospodarowaniu, 
w tym zakaz zabudowy 

1. Ze względu na położenie w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 128 
„Ogorzeliny”, ustala się: 

1) wyklucza się w obszarze planu realizację inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na jakość 
i ilość wód podziemnych i powierzchniowych chronionych wg przepisów odrębnych, powodujących trwałe 
zanieczyszczenie gruntów lub wód, ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych GZWP lub negatywny 
wpływ na równowagę zasobów wód podziemnych; 

2) ustala się wymóg opracowania programu monitoringu środowiska wokół planowanych inwestycji 
związanych z zakładem zagospodarowania odpadów oraz opracowania planów akcji ratunkowych na 
wypadek awarii warstw izolacyjnych, systemu drenażu, a także wycieków paliwa; 

3) ustala się wymóg prowadzenia stałego monitoringu zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych 
(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz 
warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów - Dz. U. z 2002 r., nr 220 poz. 1858); 

4) ustala się wymóg opracowania programu i prowadzenia monitoringu wpływu inwestycji realizowanych 
w terenie 1.O na środowisko gruntowo-wodne, uwzględniającego aktualny stan zanieczyszczeń tego 
środowiska . 

§ 15. Stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy 

1. Dla terenów 1.O, 2.ZI oraz 3.KDW ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłaty od 
wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, pobieranej na podstawie art. 36 ust 4 ustawy, w wysokości 0% . 

Rozdział 3.
Ustalenia końcowe 

§ 16. 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice. 

§ 17. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem §16 ust.1 i 2, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Gminy. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Tadeusz Leszczyński
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/300/2012 

Rady Gminy w Chojnicach 

z dnia 29 sierpnia 2012 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Chojnicach o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

Do projektu planu miejscowego w okresie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 23 maja 2012 
r. do 22 czerwca 2012 r. oraz w okresie 21 dni po zakończeniu wyłożenia, tj. do dnia 06 lipca 2012r. , nie 
wpłynęła żadna uwaga. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Tadeusz Leszczyński
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/300/2012 

Rady Gminy w Chojnicach 

z dnia.29 sierpnia 2012 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych. 

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), art. 7, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 124, poz. 1591, ze zm.) Rada Gminy w Chojnicach ustala, ca następuje: 

1. Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowiących zadania własne Gminy, należą (zgodnie 
z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz wg ustawy o samorządzie gminnym) : 

- systemy zaopatrzenia w wodę, 

- systemy odprowadzenia i oczyszczania ścieków, 

- drogi i ulice gminne, 

- sprawy utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych.1) 

2. Uchwalany miejscowy plan ma umożliwić realizację budowy i rozbudowy Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów tj. inwestycji związanych z gospodarką odpadami. 

3. W obszarze planu nie przewiduje się budowy dróg publicznych ani sieci infrastruktury technicznej, 
a jedynie przyłącza do sieci realizowanych w sąsiedztwie obszaru planu. Infrastruktura techniczna związana 
z realizacją zakładanych w planie funkcji, a także koszty realizacji niezbędnej zieleni izolacyjno-krajobrazowej 
(teren 2.ZI) obciążać będzie inwestora. 

4. Harmonogram realizacji zadań uzależniony będzie od potrzeb rozwojowych ZZO w Nowym Dworze, 
dostępnych środków finansowych, którymi dysponować będzie inwestor. 

5. Źródłami finansowania realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej będą: środki własne 
Gminy, środki pozyskane z funduszy krajowych i innych źródeł. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Tadeusz Leszczyński

1) Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania 
własne obejmują sprawy:/.../ 

  3)   wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania 
czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia 
w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 
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