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UCHWAIA NR IV/47/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE 

 z dnia 1 lutego 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Choszczna w obrębie 3 w zakresie dziaJki nr 166/7. 

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, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; z 2007 r. Nr 225, poz. 1635, Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, 

Nr 155, poz. 1043) Rada Miejska w Choszcznie uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Ustalenia wstępne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXV/437/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 4 marca 2010 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany w miejscowym ”lanie ogólnego zagos”odarowania ”rze-

strzennego miasta Choszczna w obrębie 3 w zakresie dziaJki o nr 166/7, po stwierdzeniu zgodno`ci usta-

leL niniejszej uchwaJy z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzenne-

go gminy Choszczno, uchwala się zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego, zwaną 
dalej ｭzmianą ”lanuｬ. 

2. Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni 0,6 ha. 

3Ł Przedmiotem zmiany ”lanu są tereny zabudowy usJugowej wraz z infrastrukturą techniczną nie-

zbędną dla ich ”rawidJowego funkcjonowaniaŁ 

4Ł Granice zmiany ”lanu ”rzedstawione zostaJy na rysunku w skali 1:500, stanowiącym zaJącznik nr 1 

do niniejszej uchwaJyŁ 

5Ł Integralnymi czę`ciami zmiany ”lanu są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek zmiany planu w skali 1:500, 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania przestrzennego gmi-

ny Choszczno, 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie w sprawie roz”atrzenia uwag zJowonych do wyJowonego do ”ubliczne-

go wglądu ”rojektu zmiany ”lanuŁ 

6Ł Ilekroć w uchwale jest mowa o ｭnieprzekraczalnej linii zabudowyｬ - nalewy ”rzez to rozumieć linię 
regulacyjną, ”oza którą niedo”uszczalne jest sytuowanie budynków oraz budowli naziemnych nie będą-
cych liniami ”rzesyJowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz ciągami komunikacyjnymiŁ 

7Ł Nie zdefiniowane ”ojęcia nalewy rozumieć zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

RozdziaJ 2 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 2. 1Ł Wyznacza się teren zabudowy usJugowej oznaczony na rysunku zmiany ”lanu symbolem UŁ 

2Ł Na terenie objętym zmianą ”lanu do”uszcza się lokalizację: 

1) obiektów usJugowych o charakterze nieuciąwliwym, w tym obiektów handlowych o powierzchni sprze-

dawy do 2000 m², stacji ”aliw ”Jynnych oraz myjni samochodów osobowych, 
2) toalet publicznych, 

3) obiektów infrastruktury technicznej, 
4) miejsc ”arkingowych oraz terenów komunikacji ”ieszej i koJowej, 
5) zieleni urządzonej oraz obiektów maJej architekturyŁ 
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§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz form zabudowy, 
”odziaJu i Jączenia nieruchomo`ci, ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych, a takwe tymczasowego zago-

spodarowania terenu. 

1Ł Ustalenia dotyczące zagos”odarowania terenu i form zabudowy: 

1) powierzchnia zabudowy - do 60% ”owierzchni dziaJki, 
2) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 5% ”owierzchni dziaJki, 
3) linie zabudowy wedJug rysunku zmiany ”lanu; linie zabudowy nie dotyczą obiektów maJej architektury 

oraz ”odziemnych czę`ci budynków, znajdujących się caJkowicie ”oniwej ”oziomu terenu; linie zabu-

dowy dotyczą naziemnych elementów stacji ”aliw ”Jynnych oraz myjni samochodowych, a takwe ”y-

lonów reklamowych, 
4) wysoko`ć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie do 12 m, 

5) dopuszcza się budowę kondygnacji ”odziemnych, w tym ”arkingów ”odziemnych, 
6) geometria i pokrycie dachu - dach o ”ochyleniu ”oJaci dachowych do 20°; wymagania geometrii da-

chu nie dotyczą ”oJaci dachowych nad tarasami oraz wej`ciami, 
7) ogrodzenie - awurowe z ”rze`witem na ”owierzchni minimalnie 80% w rzucie ”rosto”adJym i maksy-

malnej wysoko`ci 1,8 m; zakaz stosowania ogrodzeL z betonowych elementów ”refabrykowanych; 
zakaz stosowania ogrodzeL od strony dróg ”ublicznych, 

8) budowa nowych obiektów usJug handlu, za wyjątkiem stacji ”aliw oraz myjni samochodów osobo-

wych, musi się odbywać w drodze rozbudowy istniejącego obiektu handlowegoŁ 

2. Ustalenia w zakresie Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakazuje się ”odziaJu na dziaJki, za wyjątkiem wydzielania dziaJek o dowolnych parametrach na potrzeby 

obiektów infrastruktury technicznej, 
2) nowy ukJad granic musi umowliwiać dostę” kawdej dziaJki do drogi ”ublicznej lub wewnętrznej, 
3) do”uszcza się Jączenie dziaJek zlokalizowanych w granicach zmiany planu z sąsiednimi terenami 

o analogicznym przeznaczeniu zlokalizowanymi poza granicami zmiany planu, 

4) nie wyznacza się terenów ”rzeznaczonych do scalania i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

3Ł Nie wyznacza się terenów stanowiących ”rzestrzenie ”ubliczne ani zasad ich ksztaJtowania. 

4Ł Nie okre`la się zasad tymczasowego zagos”odarowania terenuŁ 

§ 4. Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej. 

1. W zakresie obsJugi komunikacyjnej ustala się: 

1) wjazd i wyjazd z ”rzylegJych dróg ”ublicznych lub wewnętrznych, 
2) nie mniej niw 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego, zlokalizowane w granicach terenu ob-

jętego zmianą ”lanu, na kawde 40 m² ”owierzchni s”rzedawy, 
3) zes”oJy miejsc ”ostojowych nalewy ”rzedzielić elementami zieleni urządzonej takimi jak nasadzenia 

krzewów lub zieleni wysokiej, w stosunku 10 m² ”owierzchni zieleni urządzonej na kawde 100 m² 
powierzchni miejsc postojowych; maksymalna liczba miejsc postojowych w zespole - 8 miejsc posto-

jowych. 

2Ł Śo”uszcza się utrzymanie, rozbudowę, ”rzebudowę oraz likwidację istniejącej infrastruktury technicznejŁ 

3Ł Ustala się wyJącznie ”odziemną budowę ”rzyJączy sieci infrastruktury technicznejŁ 

4. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) ustala się zao”atrzenie w wodę z sieci wodociągowej o minimalnej DN50, zlokalizowanej w ”rzylegJej 
drodze publicznej, 

2) ustala się zao”atrzenie w wodę do celów ”rzeciw”owarowych z sieci wodociągowej za ”o`rednic-

twem hydrantów ”rzeciw”owarowychŁ 

5Ł Ustala się od”rowadzenie `cieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej o minimalnej DN150, 

zlokalizowanej w ”rzylegJej drodze ”ublicznej i docelowo do oczyszczalni `ciekówŁ 

6Ł Ustala się od”rowadzenie wód deszczowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej o mi-

nimalnej DN150, zlokalizowanej w ”rzylegJej drodze ”ublicznejŁ 

7Ł Ustala się zao”atrzenie w gaz z gazociągu o minimalnej DN25, zlokalizowanego w ”rzylegJej dro-

dze publicznej. 

8. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

1) zasilanie terenu objętego zmianą ”lanu z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV KotJownia 
S-3327 lub Masarnia WSS S-3150, zlokalizowanych poza obszarem zmiany planu; 
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2) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15ł0,4 kV typu kioskowego, 

3) bez”o`rednie zao”atrzenie w energię elektryczną z linii kablowych zlokalizowanych w ”rzylegJej dro-

dze publicznej lub w terenie objętym zmianą ”lanu, 
4) nowe linie `redniego i niskiego na”ięcia nalewy ”rojektować jako linie kabloweŁ 

9. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię cie”lną: 

1) zaopatrzenie w energię cie”lną ze uródeJ indywidualnych, za wyjątkiem instalacji wykorzystujących 
s”alanie ”aliw staJych, 

2) do”uszcza się ”ozyskiwanie energii cie”lnej ze uródeJ odnawialnych, 
3) do”uszcza się zao”atrzenie w energię cie”lną z systemów zbiorczych za ”o`rednictwem sieci cie-

”Jowniczej o minimalnej DN50, zlokalizowanej poza terenem zmiany planu. 

10Ł Ustala się zao”atrzenie w usJugi telekomunikacyjne z sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w przy-

legJej drodze ”ublicznej lub z innych uródeJŁ 

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska i przyrody. 

1Ł Nalewy zastosować rozwiązania techniczne wykluczające mowliwo`ć ”rzedostania się zanieczysz-

czeL do ”odJowa gruntowego oraz wód ”odziemnychŁ 

2Ł Poziom uciąwliwo`ci inwestycji musi s”eJniać wymagania wynikające z ”rze”isów odrębnychŁ 

3. Na kawdej dziaJce budowlanej nalewy za”ewnić miejsce do czasowego gromadzenia od”adówŁ 

§ 6. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 9 marca 2011 r., znak: NK.4.4131/39/2011[AB] Wojewoda 

Zachodniopomorski stwierdziJ niewawno`ć § 6 uchwaJy) 

RozdziaJ 3 

Przepisy koLcowe 

§ 7. W granicach zmiany ”lanu tracą moc ustalenia uchwaJy Nr XII/153/99 Rady Miejskiej w Choszcz-

nie z dnia 29 grudnia 1999 r. w s”rawie zmiany miejscowego ”lanu ogólnego zagos”odarowania ”rze-

strzennego miasta Choszczno w zakresie jednostek A-33 K, A-39 B, A-27 US,UI, A-34 S,EG. 

§ 8. Okre`la się stawkę dla ustalenia wysoko`ci jednorazowej o”Jaty w związku ze zbyciem ”rzez 
wJa`ciciela albo uwytkownika wieczystego nieruchomo`ci, której warto`ć wzrosJa w związku z uchwale-

niem zmiany planu, na poziomie 25%. 

§ 9. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi ChoszcznaŁ 

§ 10. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej  
 

BogusJaw SzymaLski 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr IV/47/2011 

Rady Miejskiej w Choszcznie 

z dnia 1 lutego 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr IV/47/2011 

Rady Miejskiej w Choszcznie 

z dnia 1 lutego 2011 r. 

Wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Choszczno 

(studium ”rzyjęte uchwaJą Nr XXXVI/305/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie 

z dnia 28 marca 2006 r.) 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr IV/47/2011 

Rady Miejskiej w Choszcznie 

z dnia 1 lutego 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą 
do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania w ramach zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczna w obrębie 3 w zakresie dziaJki nr 166/7 

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, ze zmianami) Rada Miejska w Choszcznie rozstrzyga, 

co nastę”uje: 
- na obszarze objętym zmianą ”lanu miejscowego, nie ”rzewiduje się inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminyŁ 
 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr IV/47/2011 

Rady Miejskiej w Choszcznie 

z dnia 1 lutego 2011 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczna w obrębie 3 w zakresie dziaJki 
nr 166/7 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) Rada Miejska w Choszcznie rozstrzyga, co 

nastę”uje: 
Wobec braku uwag do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu zmiany miejscowego ”lanu zagos”o-

darowania przestrzennego miasta Choszczna w obrębie 3 w zakresie dziaJki nr 166ł7, nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia. 
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UCHWAIA NR V/73/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE 

 z dnia 28 lutego 2011 r. 

w sprawie wysoko`ci stawek opJat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, 

których zarządcą jest Burmistrz ChoszcznaŁ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 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; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 

poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz art. 40 

ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 23, 

poz. 136, Nr 192, poz. 1381; Dz. U. z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; 

Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 19, poz. 100, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; Dz. U. 

z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018) Rada Miejska w Choszcznie uchwala, co nastę”uje: 

  


