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 UCHWAŁA Nr IV/18/2011
Rady Gminy Chmielno
 z dnia 1 marca 2011 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego fragmentu wsi Przewóz – Maks „Północ”.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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, Nr 116.poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 
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 i 
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, oraz z 
2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 
106, poz. 675) oraz art. 27 w zw. z art. 20, art. 15, art. 16 i 
art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu 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 oraz z 2008 r. Nr 
199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 
2010 r. 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).
Rada Gminy Chmielno, po stwierdzeniu zgodności z usta-
leniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Chmielno zatwierdzonym 
uchwałą Nr XXVIII/232/2002 Rady Gminy Chmielno z dnia 
5 kwietnia 2002 r. uchwala, co następuje:

§ 1

  Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego fragmentu wsi Przewóz – Maks 
„Północ”.

§ 2

1. Plan obejmuje obszar w granicach określonych w 
uchwale nr XXIV/212/2009 Rady Gminy Chmielno z dnia 
28 sierpnia 2009r. w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Przewóz – Maks „Północ”, jak na załącz-
niku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan zawiera ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 
2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 
717, z późn. zm.).

§ 3

  Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:
1) Strefa funkcyjna – obszar wydzielony liniami rozgrani-

czającymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, 
którego przeznaczenie zostało określone w odpowied-
niej karcie terenu; oznaczony symbolem literowo-cy-
frowym.

2) Karta terenu – ustalenia szczegółowe planu dla jednej 
lub kilku stref funkcyjnych.

3) Powierzchnia biologicznie czynna – należy przez to 
rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową 
na terenie działki budowlanej, a także 50% sumy po-
wierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie 
mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki 
lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną 
wegetację.

4) Linie zabudowy – linie ograniczające obszar, na którym 
dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych 
w ustaleniach planu budowli; linie te nie dotyczą oka-
pów i gzymsów, które mogą być wysunięte przed linie 
zabudowy do 0,8 m oraz balkonów, galerii, tarasów, 
schodów zewnętrznych, pochylni i ramp, które mogą 
być wysunięte przed linię zabudowy do 1,3 m, chyba 
że ustalenia szczegółowe planu stanowią inaczej.

5) Powierzchnia zabudowy – powierzchnia terenu zajęta 
przez wszystkie budynki w stanie wykończonym wy-
znaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi 
budynków na powierzchnię terenu (z wyłączeniem 
powierzchni obiektów budowlanych nie wystających 
ponad powierzchnię terenu, powierzchni elementów 
drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp 
zewn., daszków, markiz, itp., powierzchni zajmowanej 
przez wydzielone obiekty pomocnicze).

6) Wysokość zabudowy – wysokość budynku mierzy się 
od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu 
do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji 
nadziemnej budynku do górnej płaszczyzny stropu 
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bądź najwyżej położonej krawędzi stropodachu nad 
najwyższą kondygnacją użytkową, łącznie z grubością 
izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo do naj-
wyżej położonej górnej powierzchni innego przekrycia, 
chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

7) Zabudowa o funkcji wiodącej – zabudowa o funkcji 
zgodnej z przeznaczeniem terenu określonym dla danej 
strefy funkcyjnej wg klasyikacji w § 4 niniejszej uchwa-
ły.

8) Zabudowa o funkcji towarzyszącej – zabudowa o funk-
cji uzupełniającej, towarzysząca zabudowie wiodącej,  
tj. budynki gospodarcze i garażowe.

§ 4

1) Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami 
gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie 
drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunko-
wania terenów przyległych. Istniejące drenaże należy 
bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spój-
ność systemu drenażowego całego obszaru. Dla istnie-
jących drenaży, ze względu na konieczność okresowej 
konserwacji, należy pozostawić bezpośrednio nad nimi 
pas wolny od zabudowy, ogrodzeń, zadrzewień, itp. 
lub, w przypadku napotkania rurociągów drenarskich 
przy prowadzeniu wykopów pod fundamenty, należy 
wykonać ich obejście poza obręb wykopu.

2) Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w spo-
sób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed 
zaleganiem wód opadowych. Wody opadowe lub 
roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące 
z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszcze-
nia, zgodnie z przepisami szczególnymi.

3) Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o 
ograniczonej przydatności do zabudowy ze względu na: 
występowanie gruntów słabonośnych, znaczne spadki 
terenu oraz wysoki poziom wód gruntowych, dla posa-
dowionych obiektów na etapie projektów budowlanych 
powinny być sporządzone oceny warunków geologicz-
no - inżynierskich w formie dokumentacji geologiczno 
– inżynierskiej.

4) Dopuszcza się wydzielenie terenu dla potrzeb infra-
struktury technicznej i dróg wewnętrznych (sieci, prze-
pompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o 
parametrach wynikających z technologii i przepisów 
szczegółowych oraz dla potrzeb regulacji granic między 
sąsiadującymi nieruchomościami.

5) Przy opracowywaniu projektów budowlanych należy 
uwzględnić istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną 
podziemną i nadziemną, od której należy zachować 
odległości zgodne z obowiązującymi normami.

6) Linie telekomunikacyjne w granicach planu należy 
projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w 
terenach przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne. 
Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod 
zabudowę. Wszystkie występujące kolizje z istniejącą 
siecią Telekomunikacji Polskiej S.A. należy przebudo-
wać poza pas planowanej zabudowy lub dostosować, 
zgodnie z obowiązującymi normami, do nowych wa-
runków zabudowy.

§ 5

  Ustala się podział terenu objętego granicami planu 
na poszczególne strefy funkcyjne. Dla stref funkcyjnych 
określa się następujące ustalenia ogólne:

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej

a) Obowiązujące lub wiodące funkcje zabudowy i 
zagospodarowania terenu:

  — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu:
— zabudowa usługowa, związana z funkcją 

mieszkaniową oraz zawodem właściciela lub 
najemcy

— sieci i obiekty infrastruktury technicznej i dro-
gowej

— zabudowa towarzysząca
— drogi wewnętrzne i parkingi

c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
— elektrownie wiatrowe
— wolnostojące nośniki reklam
— formy zabudowy inne niż wymienione jako 

obowiązujące lub dopuszczone
2) MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej
a) Obowiązujące lub wiodące funkcje zabudowy i 

zagospodarowania terenu:
— zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu:
— zabudowa usługowa, związana z funkcją 

mieszkaniową oraz zawodem właściciela lub 
najemcy

— sieci i obiekty infrastruktury technicznej i dro-
gowej

— zabudowa towarzysząca
— drogi wewnętrzne i parkingi
— sieci i obiekty infrastruktury technicznej i dro-

gowej
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
— elektrownie wiatrowe
— wolnostojące nośniki reklam
— formy zabudowy inne niż wymienione jako 

obowiązujące lub dopuszczalne
3) U - tereny zabudowy usługowej

a) Obowiązujące lub wiodące funkcje zabudowy i 
zagospodarowania terenu:
— zabudowa usługowa z zakresu usług komercyj-

nych, publicznych i użyteczności publicznej
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu:
— 1 lokal mieszkalny w obrębie nieruchomości, 

przeznaczony dla zarządcy nieruchomości
— zabudowa towarzysząca
— drogi wewnętrzne i parkingi
— sieci i obiekty infrastruktury technicznej i dro-

gowej
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
— elektrownie wiatrowe
— wolnostojące nośniki reklam
— formy zabudowy inne niż wymienione jako 

obowiązujące lub dopuszczalne
4) RM - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych i ogrodniczych
a) Obowiązujące lub wiodące funkcje zabudowy i 

zagospodarowania terenu:
— zabudowa zagrodowa związana z działalnością 

rolniczą: mieszkaniowa i gospodarcza
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu:
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— lokalizacja obiektów i urządzeń związanych z 
produkcją rolną indywidualną

— sieci i obiekty infrastruktury technicznej i dro-
gowej

— zabudowa towarzysząca
— realizacja usług agroturystycznych

c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
— elektrownie wiatrowe
— wolnostojące nośniki reklam
— formy zabudowy inne niż wymienione jako 

obowiązujące lub dopuszczone
5) ZK - teren zieleni krajobrazowej

a) Obowiązujące lub wiodące funkcje zabudowy 
i za — gospodarowania terenu:

— ochrona rzeźby terenu
— ochrona istniejącego drzewostanu

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu:
— obiekty małej architektury (pomniki, rzeźby, 

altany itp.)
— sieci i obiekty infrastruktury technicznej i dro-

gowej
— realizacja ścieżek rowerowych i ciągów pie-

szych
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
— elektrownie wiatrowe
— wolnostojące nośniki reklam

6) ZK/ZL - tereny zieleni krajobrazowej i leśnej

a) Obowiązujące lub wiodące funkcje zabudowy i 
zagospodarowania terenu:
— ochrona rzeźby terenu
— ochrona istniejącego drzewostanu

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu:
— obiekty małej architektury (pomniki, rzeźby, 

altany itp.)
— sieci i obiekty infrastruktury technicznej i dro-

gowej
— realizacja ścieżek rowerowych i ciągów pie-

szych
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
— elektrownie wiatrowe
— wolnostojące nośniki reklam

7) Tereny komunikacji oraz infrastruktury technicznej:
— KDL – tereny dróg publicznych lokalnych
— KDD – tereny dróg publicznych dojazdowych
— KXP – tereny ciągów pieszo – jezdnych
— KZT – pas terenu na poszerzenie drogi publicznej 

zbiorczej
— KLT – pasy terenu na poszerzenie dróg publicz-

nych lokalnych
— W – teren hydroforni

§ 6

  W granicach miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zostało wyodrębnionych 49 stref funkcyj-
nych, ujętych w 12 kartach terenu.
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§ 7

  Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej 
integralne części, są:

a) część graiczna – rysunek miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego w skali 1:1000 
(załącznik nr 1),

b) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu (załącznik nr 2),

c) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych  
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz 
zasadach ich inansowania (załącznik nr 3).

§ 8

  Zobowiązuje się Wójta Gminy Chmielno do:
1. przekazania Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac 
planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami 
prawa i ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Pomorskiego,

2. publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graiczną 
na stronie internetowej Urzędu Gminy Chmielno.

§ 9

  Traci moc miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego uchwalony uchwałą Nr XXIX/284/2006 Rady 
Gminy Chmielno z dnia 20 października 2006 r. (Dz. Urz. 
Woj. Pom. z 2007 r., nr 50, poz. 748).

§ 10

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego z wyjątkiem § 8, który wchodzi w życie z dniem 
podjęcia uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy w Chmielnie

Marian Kwidziński
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Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/18/2011
Rady Gminy Chmielno
z dnia 1 marca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesio-

nych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Przewóz – Maks „Pół-
noc”

W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglą-
du i w okresie 14 dni po okresie wyłożenia nie wpłynęły 
uwagi do planu.

Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/18/2011
Rady Gminy Chmielno
z dnia 1 marca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
inansowania do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przewóz 
– Maks „Północ”

W granicach objętych zmianą miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego nie występują inwestycje z 
zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy.

1038

 UCHWAŁA Nr VI/30/11
Rady Gminy w Chojnicach

 z dnia 18 lutego 2011 r.

 w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Chojnice  
na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 400a ust. 1 pkt 8 
oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 
ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 25, 
poz. 150 z późn. zm.).

Tytuł I
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

  Przyjąć „Regulamin udzielania dotacji na zadania 
związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest” 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

  Wykonanie uchwały zlecić Wójtowi Gminy Chojnice.

§ 3

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskie-
go.

Przewodniczący
Rady Gminy

Tadeusz Leszczyński

Załącznik
do uchwały nr VI/30/11
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 lutego 2011 r.

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI NA ZADANIA ZWIĄ-

ZANE Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 
AZBEST

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

1. Regulamin określa zasady przyznawania doinansowa-
nia kosztów inwestycji:

1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów 
publicznych, w szczególności:

  a) osób izycznych,
  b) wspólnot mieszkaniowych,
  c) osób prawnych,
  d) przedsiębiorców;
2) jednostek sektora inansów publicznych będących 

gminnymi osobami prawnymi z budżetu Gminy na 
realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu 
odpadów powstałych przy likwidacji pokryć dacho-
wych i innych części budowli zawierających azbest, 
z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie 
gminy Chojnice.

2. Dodatkowe warunki i tryb przyznania dotacji, jeśli sta-
nowiłaby pomoc publiczną, określa § 6.

  Rozdział 2
Warunki dotrzymania dotacji

§ 2

1. O dotację mogą ubiegać się podmioty określone  
w § 1 pkt 1 mające tytuł prawny do nieruchomości 
zlokalizowanej na terenie Gminy Chojnice pod warun-
kiem posiadania stałego meldunku na terenie Gminy 
Chojnice, płatnicy podatku od nieruchomości oraz pod-
mioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie 
gminy Chojnice.

2. Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie umo-
wy zawartej przed dokonaniem demontażu, transportu 
i utylizacji elementu budowli zawierającego azbest.

3. Dotacja na demontaż, transport i utylizację wyrobów 
zawierających azbest w tej samej nieruchomości przy-
sługuje tylko jeden raz.

4. Dotacja przysługuje wnioskom zrealizowanym po 
01.01.2010 roku.

5. Dodatkowym warunkiem uzyskania dotacji jest zaak-
ceptowanie kolorystyki nowego pokrycia dachowego 
przez Gminę.


