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 UCHWAŁA Nr VIII/98/11
Rady Miejskiej w Chojnicach

 z dnia 27 czerwca 2011 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkanio-

wą, usługi, produkcję i zieleń pomiędzy ulicami: Lichnowską, Przemysłową, Liściastą i Długą w Chojnicach.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 
1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; 
z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 
17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 
1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 
poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 
230 i Nr 106, poz. 675), art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennego 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 
1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006r. 
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 
880; z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010r. Nr 24, poz. 124; Nr 
75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, 
poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011r. 
Nr 32, poz. 159), w związku z Uchwałą Nr XIV/178/07 Rady 
Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2007 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę 
mieszkaniową, usługi, produkcję i zieleń pomiędzy ulicami: 
Lichnowską, Przemysłową, Liściastą i Długą w Chojnicach. 
Rada Miejska w Chojnicach, po stwierdzeniu zgodności ze 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Chojnice, uchwalonym uchwałą 
Nr XXXIII/391/09 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia  
16 listopada 2009r., uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, 
produkcję i zieleń pomiędzy ulicami: Lichnowską, Prze-
mysłową, Liściastą i Długą w Chojnicach, zwany dalej 
planem.

2. Planem objęto obszar, którego granice przedstawia 
rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik  
nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Integralną częścią uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik 

nr 1 do uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
należących do zadań własnych miasta oraz zasadach 
ich inansowania, zgodnie z przepisami o inansach 
publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

4. Następujące oznaczenia graiczne na rysunku planu są 
obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania - ściśle 
określone;

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania - orienta-
cyjne, które podlegają uściśleniu na etapie podziałów 
geodezyjnych, przy czym dopuszcza się przesunięcia 
tych linii na odległość 3,0 m;

4) przeznaczenie terenów, oznaczone numerem porząd-
kowym i symbolem literowym;

5) obowiązujące linie zabudowy;
6) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
7) strefa ochrony konserwatorskiej;
8) strefa pośredniej wysokości zabudowy.

§ 2

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
  1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwa-

łę;
  2) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, 

o których mowa w § 1 uchwały;
  3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.);

  4) rysunku planu - należy przez to rozumieć część 
graiczną planu stanowiącą załącznik nr 1 do uchwa-
ły;

  5) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi obo-
wiązujące na dzień realizacji inwestycji określonych 
niniejszą uchwałą;

  6) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru 
planu wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi o określonym rodzaju przeznaczenia, 
posiadającą symbol (składający się z cyfr i liter) i 
przypisane do niego ustalenia;

  7) symbolu terenu - należy przez to rozumieć oznacze-
nie poszczególnych terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczającymi, składające się z cyfr i dużych 
liter, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

  8) określeniu „dopuszcza się” - należy przez to rozu-
mieć możliwość działań lub lokalizacji obiektów 
budowlanych i urządzeń określonych w ustaleniach 
planu;

  9) linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania - należy 
przez to rozumieć linię wyznaczającą podziały ob-
szaru objętego planem na tereny o różnym przezna-
czeniu, lub różnych zasadach zagospodarowania;

10) dachu stromym - należy przez to rozumieć dach o 
kącie nachylenia połaci wynoszącym nie mniej niż 
12°;

11) usługach - należy rozumieć również handel;
12) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozu-

mieć obiekty liniowe oraz urządzenia infrastruktury 
technicznej takie jak przewody, stacje transforma-
torowe i redukcyjne, przepompownie itp.

13) zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć teren 
wyłączony z zabudowy, na którym dopuszcza się 
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możliwość lokalizacji przejazdów i przejść oraz in-
stalacji, przy czym 80% powierzchni nieruchomości 
przeznaczonej na zieleń izolacyjną powinna być 
nieutwardzona.

2. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wyjaśnio-
ne w ust. 1, należy interpretować zgodnie z deinicjami 
przyjętymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym oraz z deinicjami wynikającymi z 
Polskich Norm i przepisów odrębnych.

Rozdział 2
Ustalenia ogólne, dotyczące całego obszaru planu

§ 3

  Przeznaczenie terenów – wyznacza się obszary, o sym-
bolach na rysunku planu:

1) P/U - tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej;
2) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej i usługowej;
3) KDD i KDL - tereny dróg;
4) IT - teren infrastruktury technicznej;
5) Z/W - teren zieleni nieurządzonej i wód.

§ 4

  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) lokalizacja zabudowy kubaturowej wyłącznie w obrębie 
części działki ograniczonej maksymalnymi nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy i obowiązującymi liniami 
zabudowy, według rysunku planu z zachowaniem 
określonych odległości od granic działek;

2) nie dopuszcza się wykonywania ogrodzeń pełnych z 
prefabrykatów betonowych;

3) nie dopuszcza się lokalizacji wolnostojących nośników 
reklamowych i reklam na ogrodzeniach, dopuszczając 
jedynie szyldy i sparametryzowane reklamy związane 
z prowadzoną na miejscu działalnością.

§ 5

  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:

1) ograniczyć przekształcenia rzeźby terenu do działań 
niezbędnych wynikających z realizacji inwestycji;

2) należy zachować historyczne elementy krajobrazu 
dawnej wsi: wzdłuż ul. Liściastej i ul. Długiej oraz 
zadrzewienia przydrożne, siedliska wiejskie, cieki i 
zbiorniki wodne oraz związane z nimi tereny łąk.

§ 6

  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:

1) ustanawia się strefę ochrony konserwatorskiej zespo-
łu dawnej wsi wyznaczoną na rysunku planu, której 
przedmiotem ochrony są istniejące siedliska;

2) ustanawia się strefę pośredniej wysokości zabudowy 
zespołu dawnej wsi wyznaczoną na rysunku planu, 
której przedmiotem ochrony są historyczne elementy 
krajobrazu kulturowego;

3) w streie ochrony konserwatorskiej i streie pośred-
niej wysokości zabudowy obowiązują ograniczenia 
intensywności zabudowy, jej gabarytów i wysokości 
zgodne ze szczegółowymi zasadami zagospodarowa-
nia terenów;

4) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej archeo-
logicznej obejmującą stanowisko archeologiczne w 
granicach jak na rysunku planu;

5) obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale 3.

§ 7

  Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznej:

1) przestrzeń publiczną ogólnodostępną stanowią:
— tereny infrastruktury technicznej: 8 IT i 10 IT;
— tereny dróg: 11 KDD, 12 KDD, 13 KDL, 14 KDD i 15 

KDD;
2) zasady kształtowania przestrzeni publicznych zostały 

określone w § 20, § 22 i § 23

  § 8

  Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: obowiązują ustalenia szcze-
gółowe zawarte w Rozdziale 3.

§ 9

  Zasady i warunki podziału nieruchomości:
1) dla części terenów oznaczonych symbolem MN/U 

określono na rysunku proponowane granice działek 
budowlanych;

2) zaleca się kierunek podziału geodezyjnego działek pro-
stopadły lub równoległy do dróg lub granic;

3) dopuszcza się scalanie działek;
4) działki dla lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury 

technicznej (stacji trafo, przepompowni ścieków itp.) 
należy wydzielać stosownie do potrzeb;

5) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych;
6) obwiązują ustalenia szczegółowe zawarte w Rozdzia- 

le 3.

§ 10

  Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy: określono w Rozdziale 3.

§ 11

  Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej:

1) ustala się obsługę komunikacyjną obszaru objętego 
planem z dróg istniejących - ul. Lichnowskiej, ul. 
Przemysłowej, ul. Liściastej i ul. Długiej, oznaczonych 
na rysunku oraz poprzez planowane drogi dojazdowe 
oznaczone na rysunku symbolem KDD;

2) dopuszcza się połączenia dróg wewnętrznych z 
drogami publicznymi za zgodą właściwego zarządu 
drogi lub dysponenta drogi wewnętrznej;

3) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się 
urządzanie przystanków autobusowych oraz zatok 
autobusowych, zjazdów, ścieżek rowerowych lub 
pieszo - rowerowych, chodników itp. oraz infrastruk-
tury technicznej nie kolidujących z ruchem;

4) w liniach rozgraniczających dróg nie dopuszcza się 
lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych;

5) dopuszcza się przekształcenie dróg wewnętrznych w 
drogi publiczne;

6) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia w 
miejsca postojowe ustalonych działek budowlanych, 
na których przewidziane są do realizacji nowe budyn-
ki:
a) ilość miejsc postojowych dla samochodów oso-

bowych w zabudowie produkcyjnej nie powinna 
być mniejsza niż 1 miejsce na 50 m2 powierzchni 
użytkowej zakładu produkcyjnego, przy czym do 
obliczeń ilości miejsc postojowych nie bierze się 
powierzchni magazynowej oraz nie zalicza się 
możliwości parkowania na drodze;
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b) ilość miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych w zabudowie usługowej powinna być 
nie mniejsza niż 1 miejsce na 50 m2 powierzchni 
użytkowej usług lub powierzchni sprzedaży, przy 
czym do obliczeń ilości miejsc postojowych nie 
bierze się powierzchni magazynowej oraz nie 
zalicza się możliwości parkowania na drodze;

c) dla budynków jednorodzinnych - dla jednego 
mieszkania przewidzieć co najmniej jedno sta-
nowisko w granicach nieruchomości przy czym 
zalicza się tu także miejsca w garażu wolnostoją-
cym lub wbudowanym do obliczeń ilości miejsc 
postojowych nie zalicza się możliwości parkowa-
nia na drodze;

7) obsługę techniczną obszaru objętego planem zapew-
nia się poprzez istniejącą oraz planowaną infrastruk-
turę techniczną;

8) na całym obszarze objętym planem dopuszcza się 
lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej;

9) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych i przeciw-
pożarowych z miejskiej sieci wodociągowej;

10) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidual-
nych ujęć wody, do czasu wykonania wodociągu;

11) odprowadzanie ścieków poprzez kanalizację do 
oczyszczalni ścieków;

12) dopuszcza się odprowadzanie ścieków sanitarnych 
do zbiorników bezodpływowych oraz przydomo-
wych oczyszczalni ścieków, do czasu wykonania 
kanalizacji;

13) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci średniego 
i niskiego napięcia;

14) zaopatrzenie w gaz ziemny z sieci gazowej na wa-
runkach gestora sieci;

15) obowiązuje wykonywanie oświetlenia wewnętrzne-
go i zewnętrznego z możliwością przystosowania 
dla potrzeb obrony cywilnej;

16) dopuszcza się wykonanie podziemnych telefonicz-
nych sieci kablowych i sygnalizacyjnych;

17) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
a) dopuszcza się ogrzewanie budynków z miejskiej 

sieci ciepłowniczej, indywidualnych lub lokal-
nych kotłowni,

b) dopuszcza się kominki i piece kominkowe jako 
ogrzewanie wspomagające w budynkach miesz-
kalnych,

c) zaleca się stosowanie ogrzewania gazowego, 
olejowego, elektrycznego oraz źródeł czystej 
energii takich jak: pompy cieplne, kolektory 
słoneczne itp.);

18) gospodarka odpadami - w granicach nieruchomości 
należy urządzić miejsca na lokalizację kontenerów 
lub pojemników do czasowego gromadzenia odpa-
dów z uwzględnieniem możliwości ich segregacji;

19) infrastrukturę techniczną w liniach rozgraniczają-
cych dróg zaleca się wykonywać jako podziemną, 
nie dopuszcza się wykonywania infrastruktury na-
ziemnej, nie związanej z drogą, jeżeli pas drogowy 
ma szerokość mniejszą niż 11 m;

20) obowiązują ustalenia szczegółowe zawarte w Roz-
dziale 3.

§ 12

  Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: do czasu realizacji 
ustaleń niniejszego planu dopuszcza się dotychczasowe 
użytkowanie terenów objętych planem.

§ 13

  Stawki procentowe stanowiące podstawę do określania 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy określono 
dla poszczególnych terenów w Rozdziale 3.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe

§ 14

  Przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 P/U:

1) funkcja terenu - produkcyjna, usługowa;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go:
a) dopuszcza się realizację obiektów budowlanych 

zabudowy produkcyjnej, magazynowej, składo-
wej i usługowej (w tym obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2);

b) nie dopuszcza się budowy ogrodzeń z prefabry-
katów betonowych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń § 5;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie ustala się;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:
a) udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej 

niż 15%;
b) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy 

- zgodnie z rysunkiem planu;
c) geometria dachów nowych budynków - dachy 

dwuspadowe lub jednospadowe (płaskie); spadki 
połaci dachowych do 45°;

d) dopuszczalna wysokość nowych budynków - do 
15,0 m;

e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy terenu - do 
70% powierzchni nieruchomości;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie na podstawie 
przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych: 
nie ustala się;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) działki wydzielane jako pasy dróg wewnętrznych, 

powinny mieć szerokość w liniach rozgraniczają-
cych, nie mniejszą niż 30,0 m;

b) na skrzyżowaniu dróg powinny być stosowane 
narożne ścięcia linii rozgraniczających nie mniej-
sze niż 10 m × 10 m;

c) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki 
1500,0 m2;

9) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: przy realizacji inwestycji uwzględnić 
przebieg istniejącej kanalizacji deszczowej;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) obsługa komunikacyjna z ul. Przemysłowej  

i ul. Lichnowskiej, z planowanej drogi dojaz-
dowej 12 KDD, 13 KDL i 14 KDD, a także z dróg 
wewnętrznych;

b) obsługa w zakresie zaopatrzenia w wodę, ener-
gię, ciepło, gaz ziemny, odprowadzenie ścieków 
itp. za pośrednictwem rur w drogach przeznaczo-
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nych do obsługi komunikacyjnej terenu oraz za 
pośrednictwem terenu 10 IT;

c) obowiązują ustalenia § 11;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i użytkowania terenów: wg ustaleń 
§ 12;

12) ustala się obowiązującą stawkę procentową sta-
nowiącą podstawę do określania opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy w wysokości 30% 
wzrostu wartości nieruchomości.

§ 15

  Ustalenia szczegółowe do przeznaczenia i sposobu 
zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 2 P/U:

1) funkcja terenu - produkcyjna, usługowa;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go;
a) dopuszcza się realizację obiektów budowlanych 

zabudowy produkcyjnej, magazynowej, składo-
wej i usługowej (w tym obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2);

b) dopuszcza się realizację obiektów budowlanych 
związanych z produkcją rolniczą;

c) obowiązuje stosowanie stonowanej kolorystyki 
elewacji projektowanych budynków;

d) nie dopuszcza się budowy ogrodzeń pełnych oraz 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) ustala się zachowanie i ochronę istniejącego 

zbiornika wodnego;
b) ustala się zakaz lokalizacji funkcji produkcyjnych 

w odległości mniejszej niż 30 m od zbiornika 
wodnego i cieku wodnego;

c) obowiązują ustalenia § 5;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:
a) ustala się zachowanie i ochronę istniejących cie-

ków wodnych i stawów;
b) w obrębie strefy pośredniej wysokości zabudowy 

wyznaczonej na rysunku planu ustala się ograni-
czenia projektowanej zabudowy do maksymalnej 
wysokości 12,0 m;

c) obowiązują dodatkowe ustalenia § 6;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie ustala się;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:
a) udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej 

niż 5%;
b) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy 

- zgodnie z rysunkiem planu;
c) geometria dachów nowych budynków - dachy 

dwuspadowe lub jednospadowe (płaskie); spadki 
połaci dachowych do 45°;

d) dopuszczalna wysokość projektowanych budyn-
ków - do 15,0 m;

e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy terenu - do 
70% powierzchni nieruchomości;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie na podstawie 
przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych: 
nie ustala się;

8) szczególne zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości:

a) działki wydzielane jako pasy dróg wewnętrznych, 
powinny mieć szerokość w liniach rozgraniczają-
cych, nie mniejszą niż 30,0 m;

b) na skrzyżowaniu dróg oraz załamaniu pasa dro-
gowego powinny być stosowane narożne ścięcia 
linii rozgraniczających nie mniejsze niż 10 m × 10 
m;

c) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki 
1500,0 m2;

9) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) obsługa komunikacyjna z planowanej drogi do-

jazdowej 11 KDD, 12 KDD i 15 KDD oraz z dróg 
wewnętrznych;

b) obsługa w zakresie zaopatrzenia w wodę, ener-
gię, ciepło, gaz ziemny, odprowadzenie ścieków 
itp. za pośrednictwem dróg przeznaczonych do 
obsługi komunikacyjnej terenu oraz za pośred-
nictwem terenu 8 IT;

c) obowiązują ustalenia § 11;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i użytkowania terenów: wg ustaleń 
§ 12;

12) ustala się obowiązującą stawkę procentową sta-
nowiącą podstawę do określania opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy w wysokości 30% 
wzrostu wartości nieruchomości.

§ 16

  Ustalenia szczegółowe do przeznaczenia i sposobu 
zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 3 P/U:

1) funkcja terenu - produkcyjna, usługowa;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go;
a) dopuszcza się realizację obiektów budowlanych 

zabudowy produkcyjnej, magazynowej, składo-
wej i usługowej (w tym obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2);

b) dopuszcza się realizację obiektów budowlanych 
związanych z produkcją rolniczą;

c) obowiązuje stosowanie stonowanej kolorystyki 
elewacji projektowanych budynków;

d) nie dopuszcza się budowy ogrodzeń pełnych oraz 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) ustala się zachowanie i ochronę istniejącego 

zbiornika wodnego;
b) ustala się zakaz lokalizacji funkcji produkcyjnych 

w odległości mniejszej niż 30 m od zbiornika 
wodnego i cieku wodnego;

c) przy granicy z terenem 7 MN/U wprowadzić zieleń 
izolacyjną oznaczoną na rysunku planu;

d) obowiązują ustalenia § 5;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:
a) ustala się zachowanie i ochronę istniejących cie-

ków wodnych i stawów;
b) w obrębie istniejącego stanowiska archeologicz-

nego, które oznaczono na rysunku planu, wszelkie 
plany i projekty inwestycyjne należy uzgadniać z 
Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Za-
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bytków w Gdańsku na podstawie opinii Muzeum 
Archeologicznego w Gdańsku;

c) obowiązują ustalenia § 6;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie ustala się;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:
a) udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej 

niż 5%;
b) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy 

- zgodnie z rysunkiem planu;
c) geometria dachów nowych budynków - dachy 

dwuspadowe lub jednospadowe (płaskie); spadki 
połaci dachowych do 45°;

d) dopuszczalna wysokość projektowanych budyn-
ków - do 12,0 m;

e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy terenu - do 
70% powierzchni nieruchomości;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie na podstawie 
przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych: 
nie ustala się;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) działki wydzielane jako pasy dróg wewnętrznych, 

powinny mieć szerokość w liniach rozgraniczają-
cych, nie mniejszą niż 30,0 m;

b) na skrzyżowaniu dróg oraz załamaniu pasa dro-
gowego powinny być stosowane narożne ścięcia 
linii rozgraniczających nie mniejsze niż 10 m × 10 
m;

c) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki 
1500,0 m2;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) obsługa komunikacyjna z ulicy Długiej oraz z 

dróg wewnętrznych;
b) obsługa w zakresie zaopatrzenia w wodę, ener-

gię, ciepło, gaz ziemny, odprowadzenie ścieków 
itp. za pośrednictwem dróg przeznaczonych do 
obsługi komunikacyjnej terenu;

c) obowiązują ustalenia § 11;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i użytkowania terenów: wg ustaleń  
§ 12;

12) ustala się obowiązującą stawkę procentową sta-
nowiącą podstawę do określania opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy w wysokości 30% 
wzrostu wartości nieruchomości.

§ 17

  Ustalenia szczegółowe do przeznaczenia i sposobu 
zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 4 P/U:

1) funkcja terenu - produkcyjna, usługowa;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go;
a) dopuszcza się realizację obiektów budowlanych 

zabudowy produkcyjnej, magazynowej, składo-
wej i usługowej (w tym obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2);

b) dopuszcza się realizację obiektów budowlanych 
związanych z produkcją rolniczą;

c) obowiązuje stosowanie stonowanej kolorystyki 
elewacji projektowanych budynków;

d) nie dopuszcza się budowy ogrodzeń pełnych oraz 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) ustala się zakaz lokalizacji funkcji produkcyjnych 

w odległości mniejszej niż 30 m od zbiornika wod-
nego i cieku wodnego znajdującego się w terenie 
16 Z/W;

b) obowiązują ustalenia § 5;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:
a) ustala się zachowanie i ochronę istniejącego cieku 

wodnego;
b) obowiązują dodatkowe ustalenia § 6;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie ustala się;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:
a) udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej 

niż 5%;
b) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy 

- zgodnie z rysunkiem planu;
c) geometria dachów nowych budynków - dachy 

dwuspadowe lub jednospadowe (płaskie); spadki 
połaci dachowych do 45°;

d) dopuszczalna wysokość projektowanych budyn-
ków - do 12,0 m;

e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy terenu - do 
70% powierzchni nieruchomości;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie na podstawie 
przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych: 
nie ustala się;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) działki wydzielane jako pasy dróg wewnętrznych, 

powinny mieć szerokość w liniach rozgraniczają-
cych, nie mniejszą niż 30,0 m;

b) na skrzyżowaniu dróg oraz załamaniu pasa dro-
gowego powinny być stosowane narożne ścięcia 
linii rozgraniczających nie mniejsze niż 10 m ×  
10 m;

c) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki 
1500,0 m2;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) obsługa komunikacyjna z planowanej publicznej 

drogi dojazdowej 11 KDD i 15 KDD oraz z dróg 
wewnętrznych;

b) obsługa w zakresie zaopatrzenia w wodę, ener-
gię, ciepło, gaz ziemny, odprowadzenie ścieków 
itp. za pośrednictwem dróg przeznaczonych do 
obsługi komunikacyjnej terenu;

c) obowiązują ustalenia § 11;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i użytkowania terenów: wg ustaleń  
§ 12;

12) ustala się obowiązującą stawkę procentową sta-
nowiącą podstawę do określania opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy w wysokości 30% 
wzrostu wartości nieruchomości.

§ 18

  Uchwala się ustalenia szczegółowe odnoszące się do 
przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 7 MN/U:
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1) funkcja terenu - mieszkaniowa jednorodzinna i usłu-
gowa;
a) dopuszcza się realizację obiektów budowlanych 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
usługowej;

b) dopuszcza się realizację obiektów budowlanych do 
obsługi projektowanej zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej, w postaci budynków gospodarczych, 
garażowych;

c) dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę i przebudo-
wę oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów, 
pod warunkiem dostosowania do wymogów 
planu;

d) dopuszcza się budowę nowych obiektów budow-
lanych związanych z zabudową zagrodową;

e) nie dopuszcza się zabudowy szeregowej;
f) nie dopuszcza się budowy chlewów, obór i płyt 

obornikowych;
g) nie dopuszcza się budowy obiektów służących 

produkcji zwierzęcej;
h) dopuszcza się ogrodzenia ażurowe, przy czym 

wysokość ogrodzenia oddzielającego budynek 
mieszkalny od drogi lub placu publicznego nie 
powinna przekraczać 1,2 m;

i)  nie dopuszcza się ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń 
z przęsłami betonowymi prefabrykowanymi;

j)  do wykonywania pokryć dachów stromych do-
puszcza się dachówkę lub materiały dachówkopo-
dobne w odcieniach kolorów: ceglastego, brązu, 
szarości i zieleni oraz dopuszcza się stosowanie 
strzech lub innych materiałów tradycyjnych;

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) należy zachować i uzupełnić starodrzew przyulicz-

ny przy ul. Długiej;
b) obowiązuje zakaz realizacji zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej w formie zabudowy szerego-
wej;

c) obowiązują ustalenia § 5;
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:
a) nie dopuszcza się lokalizacji wolnostojących noś-

ników reklamowych i reklam na ogrodzeniach;
b) dopuszcza się szyldy i reklamy związane z prowa-

dzoną na miejscu działalnością, których wymiary 
powinny być mniejsze od długości i wysokości 
przęsła ogrodzenia;

c) obowiązują ustalenia § 5 i § 6;
4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie ustala się;
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:
a) udział powierzchni biologicznie czynnej – nie 

mniej niż 50%;
b) obowiązujące linie zabudowy - zgodnie z rysun-

kiem planu;
c) geometria dachów budynków mieszkalnych, 

usługowych i mieszkalno - usługowych - dachy 
dwuspadowe; spadki głównych połaci dachowych 
- 40° - 45°;

d) dopuszczalna wysokość nowych budynków miesz-
kalnych i mieszkalno - usługowych - do 9,0 m;

e) geometria dachów budynków garażowych i go-
spodarczych - dachy dwuspadowe; spadki połaci 
dachowych - 20° - 45°;

f) wysokość budynków gospodarczych do 8,0 m;
g) poziom posadzki parteru nowych budynków - nie 

więcej niż 0,5 m nad poziomem terenu;

h) dopuszczalna powierzchnia zabudowy terenu - do 
50% powierzchni nieruchomości;

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie na podstawie 
przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych: 
nie ustala się;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) ustala się podział terenu na działki o minimalnej 

powierzchni - 800,0 m2;
b) obowiązują ustalenia § 9;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy: przy realizacji inwestycji uwzględnić istniejącą 
infrastrukturę techniczną;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) obsługa komunikacyjna z ul. Długiej;
b) obsługa w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię, 

ciepło, gaz ziemny, odprowadzenie ścieków itp. za 
pośrednictwem dróg przeznaczonych do obsługi 
komunikacyjnej terenu;

c) obowiązują ustalenia § 11;
10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i użytkowania terenów: wg ustaleń  
§ 12;

11) ustala się obowiązującą stawkę procentową sta-
nowiącą podstawę do określania opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy w wysokości 30% 
wzrostu wartości nieruchomości.

§ 19

  Ustalenia szczegółowe dla terenu urządzeń infrastruktu-
ry technicznej oznaczonego na rysunku planu symbolem 
8 IT:

1) przeznaczenie - pas terenu przeznaczony na budowę 
obiektów liniowych infrastruktury technicznej łączący 
ul. Liściastą i drogę 12 KDD;

2) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 
- dopuszcza się wydzielenie terenu o szerokości nie 
mniejszej niż 10,0 m zgodnie z liniami wyznaczonymi 
na rysunku planu;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:
a) teren przeznacza się na budowę infrastruktury 

technicznej;
b) dopuszcza się możliwość wykorzystania terenu 

jako drogi;
c) na terenie oznaczonym symbolem zakazuje się 

lokalizacji urządzeń i obiektów budowlanych, nie 
związanych z przeznaczeniem terenu oraz obiek-
tów nadziemnych.

§ 20

  Przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 9 P/U:

1) funkcja terenu - produkcyjna, usługowa;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go:
a) dopuszcza się realizację obiektów budowlanych 

zabudowy produkcyjnej, magazynowej, składowej 
i usługowej (w tym obiektów handlowych);

b) nie dopuszcza się budowy ogrodzeń z prefabry-
katów betonowych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: wg ustaleń § 5;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się;
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5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie ustala się;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:
a) udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej 

niż 15%;
b) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy 

- zgodnie z rysunkiem planu;
c) geometria dachów nowych budynków - dachy 

dwuspadowe lub jednospadowe (płaskie); spadki 
połaci dachowych do 45°;

d) dopuszczalna wysokość nowych budynków - do 
15,0 m;

e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy terenu - do 
70% powierzchni nieruchomości;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie na podstawie 
przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych: 
nie ustala się;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: minimalna powierzchnia nowo wy-
dzielonej działki 1500,0 m2;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) obsługa komunikacyjna z planowanej drogi 

dojazdowej 12 KDD;
b) obsługa w zakresie zaopatrzenia w wodę, ener-

gię, ciepło, gaz ziemny, odprowadzenie ścieków 
itp. za pośrednictwem dróg przeznaczonych do 
obsługi komunikacyjnej terenu;

11) obowiązują ustalenia § 11;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i użytkowania terenów: wg ustaleń  
§ 12;

13) ustala się obowiązującą stawkę procentową sta-
nowiącą podstawę do określania opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy w wysokości 30% 
wzrostu wartości nieruchomości.

§ 21

  Ustalenia szczegółowe dla terenu urządzeń infrastruktu-
ry technicznej oznaczonego na rysunku planu symbolem 
10 IT:

1) przeznaczenie - teren przeznaczony na budowę in-
frastruktury technicznej;

2) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 
- dopuszcza się wydzielenie działek zgodnie z liniami 
wyznaczonymi na rysunku planu oraz na urządzenia 
infrastruktury technicznej;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:
a) zakazuje się lokalizacji urządzeń i obiektów bu-

dowlanych, nie związanych z przeznaczeniem 
terenu oraz obiektów kolidujących z infrastrukturą 
techniczną;

b) dopuszcza się możliwość budowy nawierzchni 
dróg i parkingów.

§ 22

  Ustalenia szczegółowe dla terenów komunikacji ozna-
czonych na rysunku planu symbolami: 11 KDD, 12 KDD, 
13 KDL, 14 KDD i 15 KDD:

1) przeznaczenie terenu:
a) 11 KDD - droga dojazdowa;
b) 12 KDD - droga dojazdowa;

c) 13 KDL - droga lokalna;
d) 14 KDD - droga dojazdowa;
e) 15 KDD - droga dojazdowa;

2) zasady i warunki scalania oraz podziału nierucho-
mości - tereny dróg wyznaczają linie rozgraniczające 
określone na rysunku planu;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:
a) 11 KDD - zgodnie z rysunkiem planu;
b) 12 KDD - zgodnie z rysunkiem planu;
c) 13 KDL - zgodnie z rysunkiem planu;
d) 14 KDD - zgodnie z rysunkiem planu;
e) 15 KDD - zgodnie z rysunkiem planu;

4) planuje się skrzyżowanie drogi 11 KDD z ul. Lichnow-
ską;

5) planuje się skrzyżowanie drogi 14 KDD z ul. Liścia-
stą;

6) obszar 13 KDL przeznaczony pod przebudowę skrzy-
żowania ul. Przemysłowej i ul. Lichnowskiej;

7) zjazdy z dróg do nieruchomości mogą być lokalizo-
wane za zgodą właściwego zarządu drogi;

8) obowiązują ustalenia § 11

  § 23

  Ustalenia szczegółowe dla terenu zieleni oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 16 Z/W:

1) przeznaczenie terenu - zieleń i wody;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go:
a) utrzymanie istniejącej zieleni poprzez uporząd-

kowanie, zastosowanie zabiegów ochronnych i 
pielęgnacyjnych oraz nowe nasadzenia;

b) zakaz podnoszenia poziomu terenu;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: wg ustaleń § 5;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:
a) w obrębie istniejącego stanowiska archeologicz-

nego, które oznaczono na rysunku planu, wszelkie 
plany i projekty inwestycyjne należy uzgadniać z 
Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków w Gdańsku na podstawie opinii Muzeum 
Archeologicznego w Gdańsku;

b) zachować zieleń w obrębie rowu i w jego najbliż-
szym sąsiedztwie;

c) zachować istniejące ukształtowanie terenu;
5) obowiązują dodatkowe ustalenia § 6 oraz pozostałe 

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
określone w niniejszym planie;

6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie ustala się;

7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: nie ustala się;

8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie na podstawie 
przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych: 
nie ustala się;

9) podział nieruchomości wg zasad określonych  
w § 9;

10) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: obowiązuje zakaz lokalizacji budynków 
i obiektów budowlanych;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości: nie ustala się;
b) obsługa komunikacyjna z ulicy Długiej;
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12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów: wg ustaleń  
§ 12;

13) ustala się obowiązującą stawkę procentową sta-
nowiącą podstawę do określania opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy w wysokości 0% 
wzrostu wartości nieruchomości.

Rozdział 4
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 24

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Chojnice.

§ 25

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Po-
morskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VIII/98/11
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 27 czerwca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projek-

tu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, produkcję 
i zieleń pomiędzy ulicami: Lichnowską, Przemysłową, 
Liściastą i Długą w Chojnicach.
  Uchwałą Nr XIV/178/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. Rada 
Miejska w Chojnicach przystąpiła do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
pod zabudowę mieszkaniową, usługi, produkcję i zieleń 
pomiędzy ulicami: Lichnowską, Przemysłową, Liściastą i 
Długą w Chojnicach.
  Na podstawie art. 17 pkt 10, 11, 12, 13, ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Burmistrz Miasta 
Chojnic rozpatruje uwagi wniesione do projektu planu 
i rozstrzyga o sposobie ich uwzględnienia w projekcie 
planu.
  Na podstawie art. 17 pkt 14, ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Burmistrz Miasta Chojnic 
przedstawia Radzie Miejskiej projekt planu wraz z listą 
nieuwzględnionych uwag.
  Na podstawie art. 20 ust. 1 w/w ustawy Rada Miejska 
rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do planu.
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu 
(wraz z prognozą oddziaływania na środowisko) w dniach 
od 20 kwietnia do 12 maja 2011 r. Na podstawie art. 18 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 
każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
może wnieść uwagi w terminie 14 dni od daty zakończenia 
wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, tj. do 
dnia 26 maja 2011 r.
  Do dnia 26 maja 2011 r. wpłynęła 1 uwaga, która została 
uwzględniona w rozstrzygnięciu Burmistrza.

Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/98/11
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 27 czerwca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich inansowa-
nia do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, 
usługi, produkcję i zieleń pomiędzy ulicami: Lichnowską, 
Przemysłową, Liściastą i Długą w Chojnicach.

§ 1

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące 
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stano-
wią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zadania własne gminy.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane 
w planie obejmują traktowane jako zadania wspólne:
1) inwestycje w liniach rozgraniczających poszczegól-

nych ulic, w tym wybudowanie ulic z oświetleniem, 
uzbrojeniem podziemnym, zielenią;

2) inwestycje realizowane samodzielnie, zlokalizowane 
poza liniami rozgraniczającymi ulic.

3. Prognozowany koszt inwestycji został określony w 
sporządzonej na potrzeby projektu planu prognozy 
skutków inansowych, natomiast rzeczywisty koszt 
inwestycji zostanie określony w wyniku zamówienia 
w trybie ustawy Prawo o zamówieniach publicznych.

§ 2

  Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1:
1) realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami, w tym m. in. prawa budow-
lanego, o zamówieniach publicznych, o samorządzie 
gminnym, gospodarce komunalnej i o ochronie śro-
dowiska;

2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji energii 
elektrycznej i ciepła realizowane będą zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami;

3) realizacja i inansowanie inwestycji w zakresie infra-
struktury technicznej nie wyszczególnionych w § 2 jest 
przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

§ 3

  Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych 
w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o inansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240 ze zm.), przy czym:

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady 
Miejskiej,

2) wydatki inwestycyjne inansowane z budżetu gminy 
ustala się w uchwale budżetowej.

§ 4

1. Zadania w zakresie budowy dróg, o których mowa w 
inansowane będą przez budżet gminy lub na podstawie 
porozumień z innymi podmiotami.

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i ka-
nalizacji będą inansowane na podstawie art. 15 ust. 1 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), 
ze środków budżetu gminy lub poprzez partnerstwo 
publiczno – prawne.

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych będą 
inansowane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: 
Dz. U. 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.).

§ 5

  Prognozowane źródła inansowania przez gminę:
1) dochody własne,
2) dotacje,
3) pożyczki preferencyjne,
4) fundusze Unii Europejskiej.


