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PozŁ ń732 
 

UCHWAIA NR XXXł37ńł2ŃŃ9 
Rady Miejskiej w Choszcznie 
z dnia 23 czerwca 2ŃŃ9 rŁ 

 
w s”rawie uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Choszczna 

w obrębie 3 w zakresie dziaJek nr 3ń5łń, 3ń5ł2, 3ń5ł3, 3ń9ł3, 3ń9ł4, 3ń9ł5Ł 

 Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 
”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717 zm: ŚzŁ UŁ z 2004 rŁ Nr 6Ł, ”ozŁ 41, Nr 141, 
”ozŁ 1492; ŚzŁ UŁ z 2005 rŁ Nr 113, ”ozŁ 954, Nr 130, ”ozŁ 1087; ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319; 
Nr 225, ”ozŁ 1635; ŚzŁ UŁ z 2007 rŁ Nr 127, ”ozŁ 880; ŚzŁ UŁ z 2008 rŁ Nr 199, ”ozŁ 1227, Nr 201, 
”ozŁ 1237; Nr 220, ”ozŁ 1413) Rada Miejska w Choszcznie uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ I 
Ustalenia wstę”ne 

§ ńŁ 1Ł źgodnie z uchwaJą Nr XVł229ł2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 lutego 2008 rŁ 
w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany w miejscowym ”lanie ogólnego zagos”odarowania ”rze-
strzennego miasta Choszczna w obrębie 3 w zakresie dziaJek nr 315ł1, 315ł2, 315ł3, 319ł3, 319ł4, 
319ł5, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ustaleL niniejszej uchwaJy z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kie-
runków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Choszczno, uchwala się miejscowy ”lan zagos”odaro-
wania ”rzestrzennego, zwany dalej ｭ”lanemｬ, dla terenów o funkcji usJug bez”ieczeLstwa ”ublicznego, 
wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla ”rawidJowego funkcjonowaniaŁ 

2Ł Plan obejmuje obszar o Jącznej ”owierzchni 1,09 haŁ 

3Ł Granice ”lanu ”rzedstawione zostaJy na rysunku ”lanu w skali 1:500 stanowiącym zaJącznik nr 1 
do niniejszej uchwaJyŁ 

4Ł Integralnymi czę`ciami ”lanu są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek ”lanu w skali 1:500; 
2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 

Choszczno; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania; 
4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie w s”rawie roz”atrzenia uwag zJowonych do wyJowonego do ”ublicznego 

wglądu ”rojektu ”lanuŁ 

5Ł Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ｭwysoko`ci budynkuｬ - nalewy ”rzez to rozumieć wysoko`ć mierzoną od ”oziomu terenu ”rzy najniwej 
”oJowonym wej`ciu do budynku do najwywej ”oJowonej krawędzi dachu lub attyki; 

2) ｭnie”rzekraczalnej linii zabudowyｬ - nalewy ”rzez to rozumieć linię regulacyjną, ”oza którą realizacja 
wszelkiej zabudowy jest niedo”uszczalna; linia ta nie dotyczy ”odziemnych czę`ci budynków, znajdują-
cych się caJkowicie ”oniwej ”oziomu terenu oraz elementów okre`lonych w ustaleniach szczegóJowychŁ 

6Ł Nie zdefiniowane ”ojęcia nalewy rozumieć zgodnie z ”rze”isami szczególnymiŁ 

RozdziaJ II 
Ustalenia szczegóJowe 

§ 2Ł 1Ł Ustala się teren funkcji usJugowej w zakresie bez”ieczeLstwa ”ublicznego, oznaczony na ry-
sunku ”lanu symbolem UBPŁ 

2Ł Na terenie objętym ”lanem do”uszcza się lokalizację: 

1) budynków administracyjno-biurowych; 
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2) budynków garawowych, magazynowych, technicznych, warsztatowych i gos”odarczych; 
3) obiektów ”rzeznaczonych do ”rzetrzymywania zwierząt związanych z obsJugą funkcji, wraz z ”o-

mieszczeniami dla o”iekunów; 
4) lokali gastronomicznych i handlowych związanych z obsJugą funkcji; 
5) infrastruktury technicznej oraz urządzeL budowlanych towarzyszących funkcji, w tym takwe stacji ”aliw; 
6) miejsc ”arkingowych oraz terenów komunikacji ”ieszej i koJowej; 
7) zieleni urządzonej oraz obiektów maJej architekturyŁ 

§ 3Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz form zabudowy, a takwe 
”odziaJu i Jączenia nieruchomo`ciŁ 

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

1) ”owierzchnia zabudowy - do 30% ”owierzchni dziaJki; 
2) ”owierzchnia biologicznie czynna - minimum 25% ”owierzchni dziaJki; 
3) nie”rzekraczalne linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu; 
4) wysoko`ć budynków - do 4 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie do 16 m; 
5) do”uszcza się budowę kondygnacji ”odziemnych, w tym ”arkingów ”odziemnych; 
6) geometria i ”okrycie dachu - dach o ”ochyleniu ”oJaci dachowych do 45°, kryty materiaJem w kolo-

rze czerwonym, brązowym lub odcieniach szaro`ci; 
7) wymagania dotyczące geometrii i ”okrycia dachu nie dotyczą ”oJaci dachowych nad lukarnami, wy-

kuszami, tarasami oraz wej`ciamiŁ 

2Ł Ustalenia dotyczące zasad Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakazuje się ”odziaJu na dziaJki; 
2) do”uszcza się Jączenie dziaJekŁ 

§ 4Ł Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznejŁ 

1Ł W zakresie obsJugi komunikacyjnej ustala się: 

1) wjazd i wyjazd z ulŁ źielnej iłlub ulŁ Bohaterów Warszawy; 
2) nie mniej niw 1 miejsce ”ostojowe dla samochodu osobowego, zlokalizowane w granicach wJasnego 

terenu, na kawde 35 m2 ”owierzchni uwytkowej budynków, ”rzeznaczone na ”otrzeby osób zatrudnionych; 
3) dodatkowo nie mniej niw 20 ogólnodostę”nych miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych zlo-

kalizowanych w granicach wJasnego terenuŁ 

2Ł Ustala się wyJącznie ”odziemną budowę ”rzyJączy sieci infrastruktury technicznejŁ 

3Ł Ustalenia w zakresie zao”atrzenia w wodę: 

1) ustala się zao”atrzenie w wodę z sieci wodociągowej o minimalnej ŚN50, zlokalizowanej w ulŁ źielnej 
iłlub ulŁ Bohaterów Warszawy; 

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

4Ł Ustala się od”rowadzenie `cieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej o minimalnej ŚN150, 
zlokalizowanej w ulŁ źielnej iłlub ulŁ Bohaterów Warszawy i docelowo do oczyszczalni `ciekówŁ 

5Ł Ustala się od”rowadzenie wód deszczowych i rozto”owych do sieci kanalizacji deszczowej o mi-
nimalnej ŚN150, zlokalizowanej w ulŁ źielnej iłlub ulŁ Bohaterów WarszawyŁ 

6Ł Ustala się zao”atrzenie w gaz z gazociągu o minimalnej ŚN25, zlokalizowanego w ulŁ źielnej iłlub 
ulŁ Bohaterów WarszawyŁ 

7Ł Ustalenia w zakresie zao”atrzenia w energię elektryczną: 

1) zasilanie terenu objętego ”lanem z istniejącej stacji transformatorowej 15ł0,4 kV Park S-3344 oraz 
Karna S-3329, zlokalizowanych ”oza obszarem ”lanu; 

2) bez”o`rednie zao”atrzenie w energię elektryczną z linii kablowych zlokalizowanych w ulŁ źielnej lub 
ulŁ Bohaterów Warszawy; 

3) w ”rzy”adku zwiększonego za”otrzebowania do”uszcza się mowliwo`ć zlokalizowania dodatkowej 
stacji transformatorowej na terenie objętym ”lanem; 

4) nowe linie `redniego i niskiego na”ięcia nalewy ”rojektować jako linie kabloweŁ 
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8Ł Ustalenia w zakresie zao”atrzenia w energię cie”lną: 

1) zao”atrzenie w energię cie”lną ze uródeJ indywidualnych; 
2) do”uszcza się ”ozyskiwanie energii cie”lnej ze uródeJ odnawialnych, a takwe s”alania ”aliw gazowych 

i ”Jynnych; 
3) do”uszcza się zao”atrzenie w energię cie”lną z sieci cie”Jowniczej o minimalnej ŚN50, zlokalizowanej 

”oza terenem ”lanuŁ 

9Ł Ustalenia w zakresie zao”atrzenia w usJugi telekomunikacyjne: 

1) ustala się zao”atrzenie w usJugi telekomunikacyjne z sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej 
w ulŁ źielnej iłlub ulŁ Bohaterów Warszawy lub ze uródeJ indywidualnych; 

2) do”uszcza się lokalizowanie obiektów sieci telekomunikacyjnych, w tym masztów telefonii oraz 
masztów Jączno`ci radiowej, o wysoko`ci do 35 m ”onad ”oziom terenuŁ 

§ 5Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska i ”rzyrodyŁ 

1Ł Nalewy stosować rozwiązania techniczne wykluczające mowliwo`ć ”rzedostania się zanieczyszczeL 
do ”odJowa gruntowegoŁ 

2Ł Uciąwliwo`ć inwestycji musi się zamknąć w granicach wJasnej dziaJkiŁ 

3Ł Wszelkie grunty niezabudowane i nieutwardzone, z wyjątkiem ”laców budów, ”owinny być ”okry-
te zielenią, stanowić więc ”owinny ”owierzchnie biologicznie czynneŁ 

4Ł Gromadzenie i usuwanie od”adów nalewy organizować zgodnie z miejskim systemem gos”odaro-
wania od”adamiŁ 

§ 6Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkówŁ 

1Ł Osoba ”rowadząca ”race budowlane i ziemne w razie ujawnienia ”rzedmiotu, który ”osiada cechy 
zabytku, obiektów nieruchomych i nawarstwieL kulturowych ”odlegających ochronie, obowiązana jest 
niezwJocznie zawiadomić o tym wJa`ciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz Burmistrza 
ChoszcznaŁ 

2Ł Osoba, o której mowa w ustŁ 1, obowiązana jest zabez”ieczyć odkryty ”rzedmiot, obiekty nieru-
chome i nawarstwienia kulturowe i wstrzymać wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć, do 
czasu wydania ”rzez wJa`ciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków od”owiednich zarządzeLŁ 

RozdziaJ III 
Prze”isy koLcowe 

§ 7Ł W granicach ”lanu tracą moc ustalenia uchwaJy Nr XXXIXł404ł2002 Rady Miejskiej w Choszcz-
nie z dnia 20 czerwca 2002 rŁ w s”rawie miejscowego ”lanu ogólnego zagos”odarowania ”rzestrzennego 
miasta Choszczna w obrębie 3, w zakresie dziaJek nr 323, 321, 315, 319ł1 i czę`ci dziaJki nr 320Ł 

§ 8Ł Okre`la się stawkę ”rocentową dla ustalenia wysoko`ci jednorazowej o”Jaty w związku ze zby-
ciem ”rzez wJa`ciciela albo uwytkownika wieczystego nieruchomo`ci, której warto`ć wzrosJa w związku 
z uchwaleniem ”lanu, na ”oziomie 1%Ł 

§ 9Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta ChoszcznoŁ 

§ ńŃŁ UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 
 

BogusJaw SzymaLski 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXXł371ł2009 

Rady Miejskiej w Choszcznie 
z dnia 23 czerwca 2009 rŁ (”ozŁ 1732) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 2 
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źaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania w ramach miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Choszczna w obrębie 3 w zakresie dziaJek nr 3ń5łń, 3ń5ł2, 

3ń5ł3, 3ń9ł3, 3ń9ł4, 3ń9ł5 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rze-
strzennym (ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717, z ”óuniejszymi zmianami) Rada Miejska w Choszcznie roz-
strzyga, co nastę”uje: 

Na terenie objętym miejscowym ”lanem zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Choszczna w obrębie 3 
w zakresie dziaJek nr 315ł1, 315ł2, 315ł3, 319ł3, 319ł4, 319ł5, nie ”rzewiduje się inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminyŁ  

źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie w s”rawie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Choszczna w obrębie 3 w zakresie dziaJek nr 3ń5łń, 3ń5ł2, 

3ń5ł3, 3ń9ł3, 3ń9ł4, 3ń9ł5 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717, z ”óuniejszymi zmianami) Rada Miejska w Choszcznie rozstrzyga, co 
nastę”uje: 

Wobec braku uwag do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowa-
nia ”rzestrzennego miasta Choszczna w obrębie 3 w zakresie dziaJek nr 315ł1, 315ł2, 315ł3, 319ł3, 
319ł4, 319ł5, nie rozstrzyga się o s”osobie ich roz”atrzeniaŁ  

PozŁ ń733 
 

UCHWAIA NR XXXIXł333ł2ŃŃ9 
Rady Miejskiej w Śrawsku Pomorskim 

z dnia 25 czerwca 2ŃŃ9 rŁ 
 

w s”rawie zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Śrawsko Pomorskie 
- teren ｭSuliszewoｬŁ 

 Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1, w zwŁ z artŁ 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i za-
gos”odarowaniu ”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717; z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41, Nr 141, ”ozŁ 1492; 
z 2005 rŁ Nr 113, ”ozŁ 954, Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319, Nr 225, ”ozŁ 1635; 
z 2007 rŁ Nr 127, ”ozŁ 880; z 2008 rŁ Nr 199, ”ozŁ 1227, Nr 201, ”ozŁ 1237, Nr 220, ”ozŁ 1413), Rada 
Miejska w Śrawsku Pomorskim uchwala, co nastę”uje: 

§ ńŁ 1Ł źgodnie z uchwaJą Nr LIł434ł2006 Rady Miejskiej w Śrawsku Pomorskim z dnia 31 sier”nia 
2006 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do zmiany w obowiązującym miejscowym ”lanie zagos”odarowania 
”rzestrzennego gminy Śrawsko Pomorskie oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kie-
runków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Śrawsko Pomorskie ”rzyjętym uchwaJą Nr VIIIł59ł2003 
Rady Miejskiej w Śrawsku Pomorskim z dnia 25 kwietnia 2003 rŁ w s”rawie uchwalenia studium uwa-
runkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Śrawsko Pomorskie, uchwala się zmianę 
miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Śrawsko Pomorskie (obszar Suliszewo), 
obejmującą obszar o Jącznej ”owierzchni 29,05 ha, oznaczoną na rysunku zmiany ”lanuŁ 


