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UCHWAŁA Nr VIII/38/11 

 RADY GMINY CHźŁMbA 
 z dnia 24 marca 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoconych w rejonie wsi 
KoMczewice w Gminie Chełmca. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz.1227, Nr 201, 
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, 
poz. 124, Nr 75, poz. 424, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 
poz 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, 
poz. 1043) uchwały nr XXIV/132/08 Rady Gminy 
Chełmca z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie 
przyst>pienia do sporz>dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmca 
w czCWci wsi Sk>pe oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, 
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 
poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 
poz. 230 i Nr 106, poz. 675), po stwierdzeniu zgodnoWci 
ze Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmca 
przyjCtym uchwał> Nr XLV/308/09 Rady Gminy 
Chełmca z dnia 30 paadziernika 2009 r. uchwala siC, 
co nastCpujeŚ 

 
Rozdział ń 

Przepisy ogólne 
 

§ 1.1. Uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
połoconych w rejonie wsi KoMczewice w Gminie 
Chełmca, zwany dalej planem. 

2. PodstawC prawn> planu stanowi uchwała 
nr XLVIII/330/09 Rady Gminy Chełmca z dnia 
18 grudnia 2009 r. w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów połoconych w rejonie wsi 
KoMczewice w Gminie Chełmca. 

3. Rysunek planu stanowi graficzne przedstawienie 
ustaleM planu oraz okreWla granicC obszaru objCtego 
planem. 

 
§ 2.1. Uchwała ustanawia obowi>zuj>ce na 

obszarze objCtym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego przepisy prawa 
miejscowego. 

2. Oprócz przepisów niniejszej uchwały na 
obszarze objCtym planem maj> zastosowanie przepisy 
odrCbne. 

 
§ 3. Integralnymi czCWciami uchwały s>Ś 

1) rysunek planu w skali 1Ś1000 jako zał>cznik Nr 1ś 
2) rozstrzygniCcie dotycz>ce sposobu rozpatrzenia 

uwag do projektu planu jako zał>cznik Nr 2ś 
3) rozstrzygniCcie dotycz>ce sposobu realizacji 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
jako zał>cznik Nr 3. 
 
§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa oŚ 

1) przepisach odrCbnych – nalecy przez to rozumieć 
obowi>zuj>ce ustawy i rozporz>dzenia, normy, 
a takce obowi>zuj>ce na terenie gminy przepisy 
gminne; 

2) ustawie – nalecy przez to rozumieć ustawC z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.)ś 

3) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy – 
nalecy przez to rozumieć liniC, na której moce być 
lokalizowana główna Wciana budynku, z zakazem jej 
przekroczenia, za wyj>tkiem takich elementów 
architektonicznych budynku, jak: gzyms, okap 
dachu, balkon, schody zewnCtrzne, taras itpś 
 
§ 5.1. Dla obszaru objCtego planem ustala siCŚ 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj>ce 
tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych 
zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejś 
5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenów, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów, wskaaniki intensywnoWci 
zabudowy; 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowymś 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejś 

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówś 

 10) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawyś 

 11) granice terenów słuc>cych organizacji imprez 
masowych. 
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2. Ze wzglCdu na niewystCpowanie na obszarze 
objCtym planem, nie ustala siCŚ 
1) szczególnych warunków zagospodarowania terenów 

oraz ograniczeM w ich ucytkowaniu, w tym zakazu 
zabudowy; 

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi, oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnych. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia dla obszaru objCtego planem 
 

§ 6.1. Dla obszaru objCtego planem ustala siC 
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
1) na obszarze objCtym planem nie odnotowano 

wystCpowania stanowisk archeologicznych ani 
innych obiektów podlegaj>cych ochronieś 

2) w przypadku odkrycia, w trakcie realizacji 
inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku 
lub wykopaliska archeologicznego, osoby 
prowadz>ce roboty budowlane i ziemne s> 
zobowi>zane zabezpieczyć znalezisko, wstrzymać 
wszelkie prace mog>ce je uszkodzić lub zniszczyć 
i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy Chełmca. 
2. Dla obszaru objCtego planem w zakresie ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym 
obiekty podlegaj>ce ochronieŚ zakaz prowadzenia 
działalnoWci i realizacji inwestycji zaliczanej do 
przedsiCwziCć mog>cych zawsze znacz>co oddziaływać 
na Wrodowisko oraz przedsiCwziCć mog>cych 
potencjalnie znacz>co oddziaływać na Wrodowisko. 

3. Dla obszaru objCtego planem ustala siC zasady 
modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji: 
1) zewnCtrzny układ komunikacyjny tworz> 

przebiegaj>ce poza obszarem objCtym planem droga 
krajowa nr1, droga wojewódzka nr 551ś 

2) dostCpnoWć komunikacyjna obszaru objCtego planem 
poprzez skrzycowanie drogi wojewódzkiej z drog> 
publiczn> 2KDDś 

3) zakaz realizacji zjazdów z drogi krajowej 
i wojewódzkiejś 

4) miejsca postojowe w iloWci co najmniej 20 miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych 
i 5 miejsc dla autobusów oraz dodatkowo minimum 
3 miejsca postojowe dla samochodów osobowych 
na 100 m2 powierzchni ucytkowej budynków 
usługowych. 
4. Dla obszaru objCtego planem ustala siC zasady 

modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej: 
1) w zakresie zaopatrzenia w wodC ustala siC 

zaopatrzenie w wodC z gminnej sieci wodoci>gowej, 
o parametrach sieci dostosowanych do wymogów 
przeciwpocarowych, na warunkach gestora sieciś 

2) w zakresie gospodarki Wciekami sanitarno-bytowo-
gospodarczymi, ustala siC odprowadzanie do 
gminnej lub lokalnej oczyszczalni Wcieków 

systemem kanalizacji sanitarnej albo do 
przydomowej oczyszczalni Wciekówś 

3) w zakresie odprowadzania wód opadowych 
(deszczowych), w tym z utwardzonych placów, 
parkingów i dróg wewnCtrznych, ustala siC, po ich 
podczyszczeniu, odprowadzanie powierzchniowo, 
a docelowo do sieci kanalizacji deszczowej lub 
ogólnospławnejś 

4) w zakresie gospodarki odpadami ustala siCŚ 
a) czasowe gromadzenie odpadów stałych 

w przenoWnych pojemnikach na wyznaczonym 
miejscu w obrCbie działki, wskazana segregacja 
odpadów, 

b) wywóz odpadów na składowisko odpadów, 
c) zagospodarowanie odpadów zgodnie 

z przepisami odrCbnymiś 
5) w zakresie systemu telekomunikacji (takce telefonii 

komórkowej i teletransmisji danych) ustala siC 
korzystanie z istniej>cej oraz projektowanej sieci 
i urz>dzeM, na warunkach gestora sieci, zakaz 
budowy wolnostoj>cych wiec, dopuszcza siC 
lokalizacjC anten na budynkachś 

6) brak urz>dzeM melioracji podstawowych, istniej>ce 
urz>dzenia melioracji szczegółowych - drenowanie, 
nalecy zachować lub przebudować w uzgodnieniu 
z odpowiedni> instytucj>. 
5. Dla obszaru objCtego planem ustala siC zasady 

modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia 
w energiC elektryczn>Ś 
1) zasilanie w energiC elektryczn> z GPZ Chełmca-

ZDZ; 
2) nalecy wybudować stacjC transformatorow> słupow> 

15/04 kV z transformatorem w zalecnoWci od potrzeb 
zasilanej z linii elektroenergetycznej SN-15kV; 

3) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cej lub 
projektowanej sieci na warunkach wydanych przez 
gestora; 

4) dopuszcza siC przebudowC istniej>cej sieci 
elektroenergetycznej na warunkach i w uzgodnieniu 
z gestorem; 

5) oWwietlenie zewnCtrzne i wewnCtrzne zaprojektować 
i wykonać z zachowaniem przepisów dotycz>cych 
obrony cywilnej. 
6. Do czasu realizacji ustaleM planu teren 

pozostawia siC w dotychczasowym ucytkowaniu. 
 
§ 7.1. Przeznaczenie terenu 1Up: teren zabudowy 

usług publicznych (miejsce pamiCci narodowej - Kopiec 
Ziemia Polaków). 

2. Linie rozgraniczaj>ce teren o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych zasadach zagospodarowania 
wyznaczone zostały na rysunku planu. 

3. Ustala siC zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległoWci 30 m od zewnCtrznej krawCdzi 
jezdni drogi krajowej, 

b) w odległoWci 25 m od zewnCtrznej krawCdzi 
jezdni drogi wojewódzkiej, 

c) w odległoWci 15 m od linii rozgraniczaj>cej 
z terenem 2KDD; 
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2) Kopiec wraz z budynkami o funkcji muzealnej, 

dydaktycznej, kulturalnej i turystycznej: 
a) pomnik - kopiec z platform> widokow>, budowla 

o wysokoWci do 25 m, Wrednica u podstawy do 
60 m, 

b) wysokoWć zabudowy do 10 m od poziomu terenu, 
budynki maksymalnie dwie kondygnacje 
nadziemne, 

c) gabaryty budynków, szerokoWć elewacji 
frontowej oraz kształt dachu – dowolne; 

3) istniej>ce obiektyŚ krzyc, mur pamiCci 
z wbudowanymi kasetami z ziemi> z miejsc walk 
oraz towarzysz>c> infrastruktur> do zachowania, 
z mocliwoWci> przebudowy i rozbudowy zgodnie 
z ustalon> lini> zabudowyś 

4) w przypadku realizacji funkcji handlowej ogranicza 
siC powierzchniC sprzedacow> maksymalnie 50 m2 

w budynku usługowymś 
5) wskaanik wielkoWci powierzchni zabudowy 

w stosunku do powierzchni terenu maksymalnie 
30%, do powierzchni zabudowy zalicza siC 
powierzchniC zabudowy budynków oraz kopca 
mierzon> na poziomie posadowienia obiektuś 

6) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 
50% powierzchni terenu; 

7) w ramach przeznaczenia terenu przewiduje siC 
infrastrukturC techniczn>, urz>dzenia techniczne, 
parkingi, zieleM, ci>gi piesze, WcieckC rowerow> lub 
pieszo-rowerow>, plac słuc>cy obchodom 
uroczystoWci paMstwowych, obiekty małej 
architektury, pomniki, budynki, kopiec itp.; 

8) dostCpnoWć komunikacyjna wył>cznie z drogi 
2KDD. 
4. Teren słuc>cy organizacji imprez masowych 

nalecy wyposacyć w odpowiednie urz>dzenia 
techniczne i budowlane. 

5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
1) zakaz lokalizacji obiektów oraz prowadzenia 

działalnoWci nie zwi>zanych z ochron> lub obsług> 
miejsca pamiCci narodowejś 

2) zakaz budowy ogrodzeM z pełnych prefabrykatów 
betonowych, acurowych z siatki, drewnianych, 
murowanych, metalowych, mocliwoWć realizacji 
cywopłotów i nasadzeM szpalerów drzew, krzewówś 

3) zakaz lokalizacji noWników, urz>dzeM i tablic 
reklamowych itp., dopuszcza siC umieszczanie 
noWników informacyjnych i szyldów zwi>zanych 
wył>cznie z działalnoWci> na obszarze objCtym 
planem: 
a) na budynkach, 
b) wolnostoj>ce o wysokoWci do 4 m od poziomu 

terenu z uwzglCdnieniem maksymalnych 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, 

c) na obiektach małej architekturyś 
4) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów (w tym 

handlowo-usługowych), z wyj>tkiem zwi>zanych 
z organizacj> imprez masowych. 
6. Zasady i warunki ł>czenia i podziału 

nieruchomoWciŚ 
1) minimalna wielkoWć działki 2000 m2; 

2) minimalna szerokoWć frontu działki 30 mś 
3) pod potrzeby infrastruktury technicznej - bez 

ograniczeMś 
4) zakaz wydzielania dróg wewnCtrznychś 
5) dopuszcza siC scalenie działek. 

7. Ustala siC stawkC procentow> stanowi>c> 
podstawC do okreWlenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy w wysokoWci 0%. 

 
§ 8.1. Ustala siC przeznaczenie terenu 2KDDŚ droga 

publiczna dojazdowa. 
2. Linie rozgraniczaj>ce teren o rócnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach zagospodarowania 
wyznaczone zostały na rysunku planu. 

3. Ustala siC zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenuŚ 
1) pas terenu o szerokoWci 5 m, stanowi>cy teren na 

poszerzenie drogi znajduj>cej siC poza obszarem 
objCtym planem (działka Nr 231/17)ś 

2) realizacja skrzycowania drogi wojewódzkiej z drog> 
dojazdow>ś 

3) w ramach przeznaczenia terenu przewiduje siC 
infrastrukturC techniczn>, urz>dzenia techniczne, 
parkingi, zieleM, chodnik, WcieckC rowerow> lub 
pieszo-rowerow>, jezdniC lub pieszojezdniC itp. 
4. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
1) zakaz lokalizacji noWników, urz>dzeM i tablic 

reklamowych itp.; 
2) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów (w tym 

handlowo-usługowych), z wyj>tkiem zwi>zanych 
z organizacj> imprez masowych. 
5. Zasady i warunki scalania i podziału terenuŚ bez 

ograniczeM. 
6. Ustala siC stawkC procentow> stanowi>c> 

podstawC do okreWlania opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy w wysokoWci 0%. 

 
Rozdział 3 

Przepisy koMcowe 
 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 
Gminy Chełmca. 

 
§ 10. Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 22.10.2010 r. znak GZ.tr.057-602-396/10 
w sprawie wyracenia zgody na przeznaczenie gruntów 
rolnych na cele nierolnicze, nieleWne . 

 
§ 11. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz ogłoszeniu na stronie internetowej gminy 
i wchodzi w cycie po upływie 30 dni od daty jej 
publikacji. 

 
Przewodnicz>cy 

Rady Gminy 
Janusz IwaMski 
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Zał>cznik nr 2 
do uchwały nr VIII/38/11 

Rady Gminy Chełmca 
z dnia 24 marca 2011 r. 

 
 

RozstrzygniCcie 
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoconego do publicznego wgl>du projektu 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów połoconych w rejonie 

wsi KoMczewice w żminie Chełmca 
 

W okresie wyłocenia do publicznego wgl>du projektu 
planu w dniach od 30 listopada 2010 r. do 29 grudnia 
2010 r. oraz w terminie 14 dni od dnia zakoMczenia 
okresu wyłocenia planu nie wniesiono cadnych uwag 
w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu 
miejscowego zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zał>cznik nr 3 
do uchwały nr VIII/38/11 

Rady Gminy Chełmca 
z dnia 24 marca 2011 r. 

 
Sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
połoconych w rejonie wsi KoMczewice w żminie 

Chełmca inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej nalec>cych do zadaM własnych gminy. 

 
1. Uchwalenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
połoconych w rejonie wsi KoMczewice wprowadzi 
mocliwoWć realizacji celu publicznego 
z przeznaczeniem na lokalizacjC miejsca pamiCci 
narodowej ,,Kopiec Ziemia Polaków” wraz 
z budynkami o funkcji dydaktyczno-turystycznej 
z mocliwoWci> organizowania zajCć dydaktycznych dla 
młodziecy, placu słuc>cemu obchodom Wwi>t 
paMstwowych i uroczystoWci patriotycznych. 

2. Wskazane zagospodarowanie w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
połoconych w rejonie wsi KoMczewice w Gminie 
Chełmca to zadania własne samorz>du terytorialnego, 
tak wiCc nie wpłyn> na dochody Gminy. 

3. Realizacja postanowieM planu to zainwestowanie 
ze sfery działalnoWci publicznej samorz>du 
terytorialnego. 

Tak wiCc wydatki stanowić bCd> koszty wykonania 
poszczególnych inwestycji Gmina moce uczestniczyć 
poWrednio, tzn. mog> być ujCte jako czCWć wiCkszego 
zadania inwestycyjnego finansowanego czCWciowo 
ze aródeł zewnCtrznych (oprócz budcetu Gminy).  

4. Realizacja postanowieM planu wymaga 
rozbudowy sieci infrastruktury komunalnej (w tym sieci 
wodoci>gowych, kanalizacyjnych, energetycznych oraz 
przył>czy) w terenie 1 Up zwi>zanych z budow> 
Miejsca PamiCci Narodowej nast>pi przez odpowiednie 
Stowarzyszenie, w inwestycji tej Gmina moce 
uczestniczyć poWrednio, tzn. mog> być ujCte jako czCWć 
wiCkszego zadania inwestycyjnego finansowanego  
czCWciowo ze aródeł zewnCtrznych (oprócz budcetu 
Gminy).  

5. Zainwestowanie wskazanych planem obszarów 
wymaga budowy drogi w terenie 2KDD oraz moce 
budowy skrzycowania drogi wojewódzkiej z droga 
2KDD- budowa zjazdu. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


