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UCHWAIA NR XLI/341/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE 

 z dnia 25 lutego 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego 
dziaJkę nr 38/101 w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Chojna. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) oraz 

art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. 

Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 

poz. 1241), Rada Miejska w Chojnie uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XIII/130/2008 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 5 lutego 2008 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

na obszarze ograniczonym drogą wojewódzką nr 124, ulicą vwirki i Wigury (z wJączeniem jej do planu), 

granicą skar”y na za”leczu budynków nr 8 do 18 ”rzy ulicy Narciarskiej oraz granicą obrębu geodezyjne-

go 8 z kierunku ”óJnocno wschodniego w gminie Chojna, ”rzyjętego uchwaJą Nr XL/419/2006 Rady Miej-

skiej w Chojnie z dnia 9 marca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 62, 

poz. 1134), ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowa-

nia przestrzennego gminy Chojna ”rzyjętego uchwaJą Nr XLII/443/2001 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 

28 grudnia 2001 r., ze zmianami ”rzyjętymi uchwaJą Nr XXXVIII/384/2005 Rady Miejskiej w Chojnie 

z dnia 30 listopada 2005 r. oraz uchwaJą Nr XLVIII/506/2002 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 4 ”audzier-

nika 2002 r. uchwala się zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego, zwaną dalej 
ｭplanem miejscowymｬ. 

2. Plan miejscowy obejmuje dziaJkę nr 38ł101, obręb nr 8 m. Chojna o powierzchni 0,6941 ha, gra-

nice naniesiono na rysunku planu miejscowego, stanowiącego zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 

3. Przedmiotem s”orządzenia ”lanu miejscowego jest zmiana ”rzeznaczenia terenu z funkcji usJugowej, 
symbol w ”lanie 17U na cele sakralne (ko`cióJ)Ł 

4. Integralnymi czę`ciami planu miejscowego są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu miejscowego; 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
gminy Chojnaｬ; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie dotyczące s”osobu roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu miejscowego; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie dotyczące s”osobu realizacji za”isanych w projekcie planu miejsco-

wego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz za-

sadach ich finansowania. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) liniach rozgraniczających - rozumie się ”rzez to `ci`le ustalone linie rozdzielające tereny o równym 

”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się ”rzez to linię, ”oza którą, realizacja zabudowy staJej 

i tymczasowej jest niedopuszczalna, linia ta dotyczy wszystkich elementów budynku, nie dotyczy 
podziemnych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej oraz ”odziemnych czę`ci budynków znajdują-
cych się caJkowicie ”oniwej ”oziomu terenu; 
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3) wysoko`ci zabudowy - rozumie się ”rzez to wymiar liczony od poziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowo-

nym wej`ciu do budynku do najwywej ”oJowonej krawędzi dachu (kalenicy) lub ”unktu zbiegu ”oJaci 
dachowych; 

4) urządzeniach reklamowych - rozumie się ”rzez to wszelkie urządzenia będące no`nikami promocji 

wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniem. 

§ 3. Ustalenia sprecyzowano w nastę”ującym ukJadzie: 

1) ustalenia funkcjonalne terenu; 

2) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu; 
3) ochrona `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) ksztaJtowanie ”rzestrzeni ”ublicznych; 
5) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci; 
6) modernizacja, rozbudowa i budowa systemów komunikacji; 

7) modernizacja, rozbudowa i budowa systemów infrastruktury technicznej; 
8) usuwanie i unieszkodliwianie od”adów; 
9) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia 

§ 4. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem UK o powierzchni 0,6941 ha. 

1. W zakresie funkcji terenu, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu na cele sakralne wraz z terenami komunikacji wewnętrznej oraz niezbędnymi 

obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej; 

2) do”uszcza się lokalizację budynków i budowli związanych z ”odstawową funkcją terenuŁ 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) budynek ko`cioJa winien ”osiadać cechy dominanty ”rzestrzenno wysoko`ciowej wyrówniającej się 
w krajobrazie formą i gabarytem o wysokich walorach kompozycyjnych; 

2) wysoko`ć budynku ko`cioJa do 15 m, w wysoko`ci nie jest uwzględniona wysoko`ć wiewy; 
3) nie ogranicza się formy dachu; 

4) ”owierzchnia zabudowana wszystkimi obiektami na dziaJce nie mowe ”rzekraczać 35% jej ”owierzchni; 
5) udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnej nie mowe być mniejszy niw 50% ”owierzchni dziaJki, 

obowiązuje ochrona istniejącego zadrzewienia ”oza cięciami ”ielęgnacyjnymi i ”orządkowymi, do-

”uszcza się lokalizację zbiorników wodnych oraz obiektów maJej architektury; 
6) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) od linii rozgraniczającej dziaJki drogowej nr 38/95 - 4 m, 

b) od ”ozostaJych linii rozgraniczających - 4 m; 

7) dla budynków towarzyszących, obowiązuje: 
a) maksymalna ilo`ć kondygnacji nadziemnych 2, wysoko`ć do 10 m, 

b) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci gJównej od 38° do 45°, pokryte da-

chówką ceramiczną lub materiaJem imitującym dachówkę, 
c) linie zabudowy zgodnie z pkt 6. 

3. W zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) ustala się zakaz lokalizacji: 
a) nadziemnych sieci infrastruktury technicznej, 

b) urządzeL reklamowych, 

c) ogrodzeL z betonowych elementów ”refabrykowanych i siatki ogrodzeniowej, 

d) ogrodzeL o wysoko`ci ”rzekraczającej 1,5 m od poziomu terenu; 

2) nakazuje się: 
a) zgodno`ć ”rojektowanej funkcji i s”osób zagos”odarowania terenu z dopuszczalnymi w otulinie 

CedyLskiego Parku Krajobrazowego, 
b) obowiązek badania gleby w przypadku upraw warzywniczo sadowniczych w celu okre`lenia sta-

nu zawarto`ci oraz zanieczyszczeL, bez badaL do”uszcza się u”rawy ro`lin ozdobnych i innych 

nie ”rzeznaczonych do celów s”owywczych oraz zagos”odarowanie zielenią, 
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c) prowadzenie lokalnego okresowego monitoringu wód ”odziemnych i gleby, 

d) zmianę uksztaJtowania terenu do”uszczalną jedynie w zakresie niezbędnym dla poprawnej tech-

nicznie realizacji projektowanego zagospodarowania. 

4. W zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych, ustala się: wydzielenie terenu z przeznaczeniem 

na ciąg ”ieszy o charakterze publicznym z mowliwo`cią ”owiązania z budynkiem ko`cioJa z uwzględnie-

niem ustaleL zawartych w ust. 6 pkt 4. 

5. W zakresie zasad i warunków ”odziaJu nieruchomo`ci, ustala się: zakaz ”odziaJu nieruchomo`ci 
z dopuszczeniem wydzielenia ”ublicznego ciągu ”ieszego o szeroko`ci 4 m z uwzględnieniem zasad za-

wartych w ust. 6 pkt 4. 

6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się: 

1) ”odstawową obsJugę komunikacyjną z kierunku dziaJki drogowej nr 38/95 (poza obszarem planu, 

symbol planu 010KDD - droga gminna dojazdowa); 

2) obowiązuje za”ewnienie miejsc do parkowania samochodów w ilo`ci: 
a) ko`cióJ i sale parafialne - nie mniej niw 1 m. p. na 10 miejsc siedzących, 
b) ”ozostaJe budynki i budowle - nie mniej niw 1 m. p. na 3 uwytkowników, 
c) w bilansie miejsc postojowych do”uszcza się uwzględnienie nie więcej niw 50% miejsc postojo-

wych ”rojektowanych wzdJuw ul. Narciarskiej i na terenach ”rojektowanych ”arkingów (poza ob-

szarem objętym zmianą ”lanu miejscowego); 

3) obsJuga w obrębie terenu wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi ksztaJtowanymi stosownie do 

potrzeb o nawierzchni przepuszczalnej; 

4) stworzenie ”oJączenia komunikacyjnego w formie ciągu ”ieszego o nawierzchni przepuszczalnej sze-

roko`ci 4 m Jączącego czę`ć ”oJudniową z ”óJnocną osiedla z ”owiązaniem z ko`cioJem i zabudową 
towarzyszącą, obowiązuje nakaz zlokalizowania wlotu w czę`ci ”óJnocnej terenu w osi projektowanej 

drogi (”oza granicą s”orządzenia ”lanu, symbol w ”lanie obowiązującym 08KDD). 

7. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, ustala się: 

1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”a-

dowych w oparciu o projektowane sieci w dziaJce drogowej nr 38/95, rozprowadzenie w obszarze 

objętym planem miejscowym w liniach rozgraniczających ciągi komunikacyjne: 

a) zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej Ø 110 mm, 

b) od”rowadzenie `cieków do kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm, 

c) od”rowadzenie wód o”adowych do kanalizacji deszczowej Ø 300 mm, 

d) zaopatrzenie w energię elektryczną z linii kablowej 04 kV; 

2) istniejące zbiorniki kanalizacyjne do likwidacji; 
3) Jączno`ć telefoniczną rozdzielczą linią kablową; 
4) zaopatrzenie w gaz ”rzewodowy, do czasu do”rowadzenia sieci gazowej do”uszcza się zao”atrzenie 

w gaz bezprzewodowy; 

5) ogrzewanie indywidualne. 

8. W zakresie usuwania i unieszkodliwiania od”adów, ustala się: wstę”ne segregowanie od”adów 
staJych w miejscu ich powstawania i czasowe gromadzenie w pojemnikach w obrębie dziaJki, a nastę”nie 
wywowenie na skJadowisko od”adówŁ 

9. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagos”odarowania, ustala się: wykorzystanie obsza-

ru objętego ”lanem miejscowym o którym mowa w § 1 ust. 1 w s”osób dotychczasowy do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu miejscowego. 

RozdziaJ 3 

Postanowienia koLcowe 

§ 5. Na obszarze objętym niniejszą uchwaJą traci moc miejscowy ”lan ogólny zagos”odarowania 
”rzestrzennego ”rzyjęty uchwaJą Nr XL/419/2006 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 9 marca 2006 r. (Dz. 

Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 62, poz. 1134). 
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§ 6. W zakresie okre`lenia stawki ”rocentowej o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w na-

stę”stwie uchwalenia ”lanu zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym, ustala się jednorazową o”Jatę z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w wysoko`ci zero ”rocentŁ 

§ 7. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Chojny. 

§ 8. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od daty jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa źachodnio”omorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej gminy Chojna. 

 

Przewodniczący Rady: 
Janusz Kowalczyk 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XLI/341/2010 

Rady Miejskiej w Chojnie 

z dnia 25 lutego 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLI/341/2010 

Rady Miejskiej w Chojnie 

z dnia 25 lutego 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLI/341/2010 

Rady Miejskiej w Chojnie 

z dnia 25 lutego 2010 r. 

Rozstrzygnięcie dotyczące s”osobu roz”atrzenia uwag do ”rojektu zmiany planu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Miejska w Chojnie rozstrzy-

ga, co nastę”uje: 
W związku z brakiem uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

”oJowonego w obrębie 8 miasta Chojna, wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywa-

nia na `rodowisko, nie rozstrzyga się o s”osobie ich roz”atrzeniaŁ 
 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLI/341/2010 

Rady Miejskiej w Chojnie 

z dnia 25 lutego 2010 r. 

Rozstrzygnięcie dotyczące s”osobu realizacji za”isanych w zmianie planu miejscowego 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Miejska w Chojnie rozstrzyga, 

co nastę”uje: 
Zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego w obrębie 8 miasta 

Chojna oraz ”rognozą skutków finansowych uchwalenia ”lanu, gmina nie ”oniesie wydatków finanso-

wych z budwetu gminy na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy. 
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UCHWAIA NR XLVIII/407/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM 

 z dnia 25 lutego 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

ｭGogóJczynｬ w Drawsku Pomorskim. 

Na podstawie art. 20 ust. 1, w zw. z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), Rada 

Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XLV/396/2006 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 23 lutego 

2006 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do zmiany w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego zmienioną uchwaJą Nr VII/60/2007 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 marca 

2007 r. zmieniającą uchwaJę w s”rawie ”rzystą”ienia do zmiany w obowiązującym miejscowym planie 

zagos”odarowania ”rzestrzennego oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków 


