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Rozdział VIII

Opis innych działaM, maj>cych na celu poprawC 

wykorzystania i racjonalizacjC gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy

Zamiany lokali

—  Zamiany lokali w ramach zasobu mieszkaniowego gminy 

mog> nastCpować z uwzglCdnieniem wielkoWci rodziny 

i jej sytuacji materialnej. ZgodC na zamianC wyraca 

kacdorazowo właWciciel zasobu.

—  Zamiana lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych 

z lokatorami innych zasobów lub właWcicielami nierucho-

moWci budynkowych lub lokalowych, moce nast>pić za 

zgod> właWcicieli pod warunkiem wykupienia lokalu.

—  Wymiana dotychczas zajmowanego lokalu na inny 

o lepszym standardzie lub połoconego na parterze 

moce nast>pić w pierwszej kolejnoWci na rzecz osób 

niepełnosprawnych – inwalidów I grupy lub osób na 

wózkach inwalidzkich.

Wypowiedzenie najmu

  Najemcom lokali komunalnych, którym zaproponowano 

wykupienie zajmowanego lokalu na własnoWć, a którzy 

z tego prawa nie skorzystali w budynku istniej>cej wspólnoty 

mieszkaniowej i budynkach stanowi>cych obecnie 100% 

własnoWci Gminy Miejskiej do 3 lokali, mocna wypowiedzieć 
najem zajmowanego lokalu z zachowaniem 6–cio miesiCcz-

nego terminu wypowiedzenia. Osobom tym przysługuje prawo 

do lokalu zamiennego oraz w uzasadnionych przypadkach do 

loaklu o wycszym standardzie od zajmowanego dotychczas. 

Decyzja o propozycjach przydziału lokalu zamiennego i o pod-

wycszonym standardzie podejmowana bCdzie w uzgodnieniu 

ze Społeczn> Komisj> Mieszkaniow>.
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UCHWAŁA Nr XVII/284/08

Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 30 paadziernika 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 18/12 i nr 17/6 

połoconych w miejscowoWci Powałki, obrCb ewidencyjny Kłodawa, gm. Chojnice.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi>zku z art. 3 ust. 1, art. 15, 

art. 17 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 

z póan. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (j. t. Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.) Rada Gminy stwier-

dza, ce ustalenia niniejszego planu s> zgodne z ustaleniami 

zapisanymi w „Studium uwarunkowaM i zagospodarowania 

przestrzennego gminy Chojnice” zatwierdzonym Uchwał>
Nr XXXII/418/98 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 kwietnia 

1998 r. oraz jego zmian> dokonan> Uchwał> Nr XI/127/2003 

Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 wrzeWnia 2003 r.

i uchwala:

§ 1

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek 

nr 18/12 i 17/6 połoconych w miejscowoWci Powałki, obrCb 

ewidencyjny Kłodawa, gm. Chojnice.

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§ 2

  Plan, o którym mowa w § 1 obejmuje obszar działek nr 

18/12 i 17/6 połoconych w miejscowoWci Powałki, obrCb ewi-

dencyjny Kłodawa, gm. Chojnice.

§ 3

  Przedmiotem ustaleM planu o którym mowa w § 1 s>:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone 

na rysunku planu literami MN,

2) tereny zabudowy mieszkalno – usługowej oznaczone na 

rysunku planu literami MN/U,

3) teren usług sportu i rekreacji wraz z zieleni> towarzysz>c> 

oznaczony na rysunku planu literami US/ZP,

4) tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu literami 

KDX, KDW i KDL.

5) teren infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku 

planu liter> K.

§ 4

1. Integraln> czCWci> planu jest rysunek planu w skali 1:1000 

stanowi>cy Zał>cznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu stanowi Zał>cznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> 

do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich fi nansowania 

stanowi Zał>cznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Do obowi>zuj>cych ustaleM planu nalec>:

1) granica opracowania i uchwalenia planu,

2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym sposobie ucytko-

wania – WciWle okreWlone,

3) linie rozgraniczaj>ce tereny o tym samym sposobie 

ucytkowania – WciWle okreWlone,

4) oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy.

§ 5

  Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie – nalecy przez to rozumieć ustalenia planu 

o którym mowa w § 1 a okreWlone w Rozdziałach 2 i 3 

niniejszej uchwały,

2) uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> UchwałC 

Rady Gminy w Chojnicach,

3) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć rysunek planu 

na mapie w skali 1:1000 stanowi>cy zał>cznik Nr 1 do 

niniejszej uchwały,

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
liniC zabudowy bryły budynku, której nie mocna przekroczyć 
w stronC dróg z dopuszczeniem wysuniCcia przed tC liniC 

wykuszy, okapów, schodów itp.,

5) usługach o charakterze nieuci>cliwym dla mieszkalnictwa 

– nalecy przez to rozumieć działalnoWć usługow>, która nie 

spowoduje przekroczenia okreWlonych w obowi>zuj>cych 

przepisach standardów jakoWci Wrodowiska dla pomiesz-

czeM mieszkalnych,

6) uci>cliwoWci – nalecy przez to rozumieć przekroczenie stan-

dardów jakoWci Wrodowiska okreWlonych w obowi>zuj>cych 

przepisach,
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7) przepisach – nalecy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz 

z aktami wykonawczymi obowi>zuj>ce na dzieM realizacji 

inwestycji okreWlonych niniejsz> uchwał>,

8) harmonijnym charakterze zabudowy – nalecy przez to ro-

zumieć wymóg realizacji obiektów o podobnych walorach 

architektonicznych charakteryzuj>cych siC podobnymi pa-

rametrami (np. proporcje, rodzaj dachu, rodzaj materiałów 

wykoMczeniowych elewacji dachu oraz ich kolorystyka).

ROZDZIAŁ II

Przeznaczenie oraz ogólne 

zasady zagospodarowania terenów

§ 6

1. Przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozna-

czone na rysunku planu symbolami 2MN i 4 MN,

2) tereny zabudowy mieszkalno – usługowej oznaczone 

na rysunku planu symbolami 1 MN/U i 3 MN/U,

3) teren usług sportu i rekreacji wraz z zieleni> towarzysz>-

c> oznaczony na rysunku planu symbolem 5 US/ZP,

4) teren drogi wewnCtrznej oznaczony na rysunku planu 

symbolem 6 KDW,

5) teren ci>gu pieszo-jezdnego oznaczony na rysunku 

planu symbolem 7 KDX,

6) teren na poszerzenie przyległej drogi oznaczony na 

rysunku planu symbolem 8 KDL,

7) teren infrastruktury technicznej oznaczony na rysunku 

planu symbolem K.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) obowi>zuje zachowanie harmonijnego charakteru za-

budowy,

2) obowi>zuje zakaz realizacji ogrodzeM pełnych,

3) obowi>zuj> szczegółowe zasady zagospodarowania 

terenów, o ile takie ustalono w Rozdziale 3 dla danego 

terenu.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego:

1) zasiCg uci>cliwoWci dla Wrodowiska prowadzonej dzia-

łalnoWci gospodarczej winien być bezwzglCdnie ograni-

czony do granic własnoWci terenu działki (lub działek) 

inwestora lub terenu do którego inwestor posiada tytuł 
prawny, działalnoWć tam nie moce równiec powodować 
uci>cliwoWci dla funkcji mieszkaniowej na działce inwe-

stora (o ile tak> siC dopuszcza),

2) wszystkie obiekty mieszkalne oraz pomieszczenia prze-

znaczone na stały pobyt ludzi znajduj>ce siC w zasiCgu 

uci>cliwoWci prowadzonej działalnoWci usługowej winny 

posiadać techniczne Wrodki ochrony przed tymi uci>cli-
woWciami,

3) zabudowC i zagospodarowanie działek nalecy kształto-

wać w nawi>zaniu do form architektury regionalnej,

4) obowi>zuje zakaz lokalizacji masztów telefonii komór-

kowej,

5) obowi>zuje zakaz nasadzeM roWlinnoWci egzotycznej i 

tropikalnej oraz gatunków obcych fl orze rodzimej,

6) dopuszcza siC mocliwoWć lokalizacji basenów, stawów i 

oczek wodnych o powierzchni nie wiCkszej nic 20 m2,

7) projektowane ucytkowanie i zagospodarowanie terenu 

nie moce stanowić aródła zanieczyszczeM dla Wrodowi-

ska,

8) nalecy prowadzić gospodarkC odpadami zgodnie z 

ustaw> o odpadach,

9) nalecy zapewnić maksymalne zachowanie istniej>cego 

drzewostanu na przekształconych terenach leWnych,

10) nalecy przestrzegać wszystkich nakazów i zakazów 

wynikaj>cych z połocenia terenu objCtego planem na 

obszarze Chojnicko-Tucholskiego Obszaru Chronio-

nego Krajobrazu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie okreWla siC.

5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni 

publicznej: zgodnie ze szczegółowymi zasadami zagospo-

darowania terenów, o ile takie ustalono w Rozdziale 3 dla 

danego terenu.

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz za-

gospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryt 

obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy: zgodnie 

ze szczegółowymi zasadami zagospodarowania terenów, 

o ile takie ustalono w Rozdziale 3 dla danego terenu.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie ustalonych na podstawie odrCb-

nych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce nara-

conych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 

osuwaniem siC mas ziemnych: nie okreWla siC.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieru-

chomoWci objCtych planem miejscowym:

1) linie rozgraniczaj>ce tereny o tym samym sposobie 

ucytkowania – WciWle okreWlone – stanowi> jednoczeWnie 

linie podziału na działki budowlane,

2) dopuszcza siC podział wtórny terenów o których mowa 

w pkt 1 na maksymalnie 2 działki budowlane (zgodnie 

z oznaczonymi za rysunku planu orientacyjnymi liniami 

rozgraniczaj>cymi tereny o tym samym sposobie ucyt-

kowania) pod warunkiem, ce minimalna powierzchnia 

działki po wtórnym podziale nie bCdzie mniejsza nic 
1500 m2,

3) dopuszcza siC ł>czenie działek w celu realizacji potrzeb 

jednego inwestora.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu w tym zakaz zabudowy:

1) dla linii energetycznej Wredniego napiCcia 15 kV – wyzna-

czono strefC ograniczonego ucytkowania o szerokoWci 

po 16,0 m (po 8,0 m od osi linii),

2) strefa o której mowa w pkt 2 i 3 moce ulec zmianie 

lub likwidacji w przypadku demontacu, przebudowy, 

skablowania linii lub okreWleniu dokładnego jej zasiCgu, 

w uzgodnieniu z jej gestorem (w strefi e tej wysokoWć 
zagospodarowania oraz usytuowanie pomieszczeM 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi nalecy uzgodnić 
z właWciwym gestorem sieci energetycznej)

3) dodatkowo zgodnie ze szczegółowymi zasadami zago-

spodarowania terenów, o ile takie ustalono w Rozdziale 

3 dla danego terenu,

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w energiC elektryczn> liniami nn z pro-

jektowanej stacji słupowej zlokalizowanej na terenie 

5US/ZP w linii istniej>cej linii napowietrznej SN,

2) zaopatrzenie w wodC z sieci wodoci>gowej na warun-

kach okreWlonych przez gestora sieci,

3) odprowadzenie Wcieków do sieci kanalizacji sanitarnej 

na warunkach okreWlonych przez gestora sieci; na tere-

nie 2MN nalecy zlokalizować przepompowniC Wcieków 

– oznaczon> na rysunku planu liter> K,

4) projektowane sieci uzbrojenia terenu nalecy projekto-

wać w liniach rozgraniczaj>cych dróg i ci>gu pieszo-

jezdnego,

5) odprowadzenie wód opadowych bezpoWrednio do 

gruntu do czasu realizacji kanalizacji deszczowej; wody 
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opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg, parkingów 

i placów przed odprowadzeniem do gruntu winny być 
podczyszczane w stopniu zapewniaj>cym spełnienie 

wymagaM okreWlonych w obowi>zuj>cych przepisach 

do czasu budowy kanalizacji deszczowej,

6) ogrzewanie z zastosowaniem paliw ekologicznych (np. 

ogrzewanie elektryczne, gazowe, olejowe),

7) na kacdej działce (lub działkach stanowi>cych włas-

noWć jednego inwestora) nalecy wyznaczyć miejsce 

przeznaczone do czasowego gromadzenia odpadów 

stałych z mocliwoWci> ich łatwego wywozu na teren 

przeznaczony do ich gromadzenia lub unieszkodliwia-

nia,

8) oWwietlenie wewnCtrzne i zewnCtrzne nalecy zapro-

jektować i wykonać z mocliwoWci> przystosowania dla 

potrzeb OC,

9) ustala siC obsługC komunikacyjn> terenów z projekto-

wanych dróg dojazdowych, lokalnych i pieszo jezdnych 

oraz dróg istniej>cych bCd>cych poza granic> opraco-

wania planu.

11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzenia i ucytkowania terenu: nie okreWla siC.

12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala siC opła-

tC o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym: okreWlono w Rozdzia-

le 3 dla poszczególnych terenów.

ROZDZIAŁ III

Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów

§ 7

1. Wyznacza siC tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 2 MN 

i 4 MN.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dopuszcza siC lokalizacjC budynków gospodarczych, 

garacowych lub gospodarczo-garacowych wolno sto-

j>cych o architekturze nawi>zuj>cej do architektury 

budynków mieszkalnych, lub dobudowanych do bu-

dynków mieszkalnych, tworz>cych z nimi jednolit> bryłC 

architektoniczn>,

2) zakazuje siC lokalizowania garacy blaszanych,

3) dopuszcza siC lokalizacjC usług o charakterze nieuci>cli-
wym dla mieszkaMców (zgodnie z ustaleniami zawartymi 

w § 6 ust. 3 pkt 1,2) dobudowanych lub wbudowanych 

w budynek mieszkalny,

4) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej architektury,

5) na terenie 2MN nalecy zlokalizować przepompowniC 

Wcieków – oznaczon> na rysunku planu liter> K,

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego: okreWlono w Rozdziale II (§ 6 ust. 3) niniejszej 

uchwały.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie okreWla siC.

5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni 

publicznej: nie okreWla siC.

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz za-

gospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 

obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczaj>-

cych drogC 6 KDW i 7 KDX – 6,0 m (zgodnie z rysunkiem 

planu),

2) maksymalna wysokoWć zabudowy mieszkaniowej – 

II kondygnacje (parter + poddasze ucytkowe) z mocli-
woWci> podpiwniczenia,

3) poziom parteru maksymalnie 0,6 m nad poziomem 

terenu,

4) geometria dachów budynków:

a) k>t nachylenia głównych połaci dachowych od 40o-

50o (dachy o jednakowych spadkach głównych połaci 

dachowych),

b) maksymalna wysokoWć kalenicy budynków miesz-

kalnych – 9,0 m, gospodarczych, garacowych

i gospodarczo-garacowych – 7,0 m,

c) układ głównych połaci dachowych – dachy dwuspa-

dowe,

d) kierunek głównej kalenicy budynków mieszkal-

nych– równoległy do drogi, pozostałych budynków- 

równoległy lub prostopadły do drogi,

5) nakaz stosowania stonowanej kolorystyki elewacji 

w barwach jasnych, bieli, pastelowych. 

  Zaleca siC stosowanie w elewacjach naturalnych mate-

riałów, takich jak: kamieM, drewno.

6) pokrycie dachów dachówk> ceramiczn> (lub innymi 

materiałami przypominaj>cymi wygl>dem wycej wy-

mienione pokrycie) w kolorze czerwonym (naturalnej 

dachówki ceramicznej) lub br>zowym – matowym.

7) powierzchnia zabudowy działek – maksymalnie 30% 

powierzchni działki,

8) powierzchnia biologicznie czynna działek – minimum 

40% powierzchni działki.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie ustalonych na podstawie odrCb-

nych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce nara-

conych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 

osuwaniem siC mas ziemnych: nie okreWla siC.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nierucho-

moWci objCtych planem miejscowym: okreWlono w Rozdzia-

le II (§ 6 ust. 8) niniejszej uchwały.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu w tym zakaz zabudowy:

1) wprowadza siC zakaz lokalizacji usług o charakterze 

uci>cliwym dla mieszkaMców,

2) okreWlono w Rozdziale II (§ 6 ust. 9) niniejszej uchwa-

ły,

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dojazd do działek z drogi wewnCtrznej 6 KDW i ci>gu 

pieszo-jezdnego 7 KDX,

2) na poszczególnych posesjach nalecy zapewnić miej-

sca do przechowywania samochodów osobowych (na 

jedn> działkC minimum 1 miejsce postojowe + stano-

wisko dla przyjezdnych oraz dodatkowe miejsca po-

stojowe w przypadku lokalizacji usług, o których mowa 

w ust. 2 pkt 3 – w iloWci w iloWci co najmniej 2m.p./

100 m2 powierzchni ucytkowej,

3) obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w Rozdziale II 

(§ 6 ust. 10) niniejszej uchwały.

11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzenia i ucytkowania terenu: nie okreWla siC.

12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala siC opła-

tC o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym: ustala siC stawkC 

w wysokoWci 30% od wzrostu wartoWci nieruchomoWci 

w przypadku zbywania nieruchomoWci.

§ 8

1. Wyznacza siC tereny zabudowy mieszkalno – usługo-

wej oznaczone na rysunku planu symbolami 1 MN/U

i 3 MN/U.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dopuszcza siC realizacjC zabudowy o funkcji mieszkalno-

usługowej, mieszkalnej, lub usługowej,

2) lokalizacja usług wył>cznie o charakterze nieuci>cliwym 

dla mieszkaMców (zgodnie z ustaleniami zawartymi

w § 6 ust. 3 pkt 1,2)
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3) dopuszcza siC lokalizacjC budynków gospodarczych, 

garacowych lub gospodarczo – garacowych wolno 

stoj>cych o architekturze nawi>zuj>cej do architektury 

budynków mieszkalno-usługowych (wzglCdnie miesz-

kalnych i usługowych), lub dobudowanych do budynków 

mieszkalnych, tworz>cych z nimi jednolit> bryłC archi-

tektoniczn>,

4) zakazuje siC lokalizowania garacy blaszanych,

5) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej architektury,

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego: okreWlono w Rozdziale II (§ 6 ust. 3) niniejszej 

uchwały.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej: nie okreWla siC.

5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni 

publicznej: nie okreWla siC.

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz za-

gospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 

obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczaj>cej 

drogC 8 KDL i ul. Klonow> – 15,0 m, od linii rozgrani-

czaj>cej drogC 6 KDW- 6,0 m (zgodnie z rysunkiem 

planu),

2) poziom parteru maksymalnie 0,6 m nad poziomem 

terenu,

3) maksymalna wysokoWć zabudowy – II kondygnacje 

(parter + poddasze ucytkowe) z mocliwoWci> podpiwni-

czenia,

4) geometria dachu budynków:

a) k>t nachylenia głównych połaci dachowych od 400-

50o (dachy o jednakowych spadkach głównych połaci 

dachowych),

b) maksymalna wysokoWć kalenicy budynków, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1 – 9,0 m, gospodarczych, gara-

cowych i gospodarczo-garacowych – 7,0 m,

c) układ głównych połaci dachowych – dachy dwuspa-

dowe,

d) kierunek głównej kalenicy budynków – równoległy do 

drogi, (dla budynków gospodarczych, garacowych 

i gospodarczo-garacowych dopuszcza siC prosto-

padły do drogi),

5) nakaz stosowania stonowanej kolorystyki elewacji 

w barwach jasnych, bieli, pastelowych.

  Zaleca siC stosowanie w elewacjach naturalnych mate-

riałów takich jak: kamieM, drewno.

6) pokrycie dachów dachówk> ceramiczn> (lub innymi 

materiałami przypominaj>cymi wygl>dem wycej wy-

mienione pokrycie) w kolorze czerwonym (naturalnej 

dachówki ceramicznej) lub br>zowym – matowym.

7) powierzchnia zabudowy działek – maksymalnie 30% 

powierzchni działki,

8) powierzchnia biologicznie czynna działek – minimum 

40% powierzchni działki.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie ustalonych na podstawie odrCb-

nych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce nara-

conych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 

osuwaniem siC mas ziemnych: nie okreWla siC.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nierucho-

moWci objCtych planem miejscowym: okreWlono w Rozdziale 

II (§ 6 ust. 8) niniejszej uchwały.

9) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu w tym zakaz zabudo-

wy:

1) wprowadza siC zakaz lokalizacji usług o charakterze 

uci>cliwym dla mieszkaMców,

2) okreWlono w Rozdziale II (§ 6 ust. 9) niniejszej uchwa-

ły,

10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dojazd do działek z dróg gminnych – ul. Klonowa 

i Polna (znajduj>cych siC poza granic> opracowa-

nia planu) oraz z projektowanej drogi wewnCtrznej 

6 KDW, dojazd do ul. Polnej przez teren przezna-

czony na poszerzenie drogi oznaczony symbolem 

8 KDL,

2) na poszczególnych posesjach nalecy zapewnić 
miejsca do przechowywania samochodów osobo-

wych i dostawczych (na jedn> działkC minimum 

1 miejsce postojowe dla samochodu ucytkowników 

stałych + stanowisko dla przyjezdnych oraz dodat-

kowe miejsca postojowe w przypadku lokalizacji 

usług, o których mowa w ust. 2 pkt 4),

3) obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w Rozdziale 

II (§ 6 ust. 10) niniejszej uchwały
11) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzenia i ucytkowania terenu: nie okreWla siC.

12) Stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 

opłatC o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym: ustala siC 

stawkC w wysokoWci 30% od wzrostu wartoWci nieru-

chomoWci w przypadku zbywania nieruchomoWci.

§ 9

1. Wyznacza siC tereny usług sportu i rekreacji wraz z ziele-

ni> towarzysz>c> oznaczone na rysunku planu symbolem 

5 US/ZP.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dopuszcza siC budowC urz>dzeM sportowych i rekrea-

cyjnych, boisk, kortów tenisowych, placów zabaw itp.,

2) dopuszcza siC lokalizacjC usług handlu i gastronomii jako 

usługi towarzysz>cej, o charakterze nieuci>cliwym dla 

mieszkaMców (przy zachowaniu warunków zawartych 

w § 6 ust. 3 pkt 1,2),

3) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej architektury.

4) dopuszcza siC realizacjC sieci uzbrojenia techniczne-

go,

5) dopuszcza siC lokalizacjC stacji transformatorowej.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego: okreWlono w Rozdziale II (§ 6 ust. 3) niniejszej 

uchwały.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

  nie okreWla siC.

5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni 

publicznej: nie okreWla siC.

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz za-

gospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 

obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków o których 

mowa w ust. 2 od linii rozgraniczaj>cej drogC – 6,0 m,

2) maksymalna wysokoWć zabudowy – II kondygnacje 

(parter + poddasze ucytkowe),

3) geometria dachów budynków:

a) k>t nachylenia głównych połaci dachowych od 

40o-50o (dachy o jednakowych spadkach głównych 

połaci dachowych),

b) maksymalna wysokoWć kalenicy budynków – 

10,0 m,

c) układ głównych połaci dachowych – dachy dwuspa-

dowe,

d) kierunek głównej kalenicy budynków – równoległy lub 

prostopadły do drogi,

4) nakaz stosowania stonowanej kolorystyki elewacji 

w barwach jasnych, bieli, pastelowych.
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  Zaleca siC stosowanie w elewacjach naturalnych mate-

riałów, takich jak: kamieM, drewno.

5) pokrycie dachów dachówk> ceramiczn>, (lub innymi 

materiałami przypominaj>cymi wygl>dem wycej wy-

mienione pokrycie) w kolorze czerwonym (naturalnej 

dachówki ceramicznej) lub br>zowym – matowym.

6) powierzchnia zabudowy działki – maksymalnie 20% 

powierzchni działki,

7) powierzchnia biologicznie czynna działki – minimum 

70% powierzchni działki.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie ustalonych na podstawie odrCb-

nych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce nara-

conych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 

osuwaniem siC mas ziemnych: nie okreWla siC.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieru-

chomoWci objCtych planem miejscowym: wprowadza siC 

zakaz wtórnego podziału terenu.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu w tym zakaz zabudowy:

1) wprowadza siC zakaz lokalizacji usług o charakterze 

uci>cliwym dla mieszkaMców:

2) okreWlono w Rozdziale II (§ 6 ust. 9) niniejszej uchwa-

ły.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury te

1) dojazd do działki z drogi wewnCtrznej 6 KDW,

2) nalecy zapewnić miejsca do przechowywania samo-

chodów osobowych,

3) dopuszcza siC realizacjC sieci i urz>dzeM infrastruktury 

technicznej o której mowa w Rozdziale II (§ 6 ust. 10) 

niniejszej uchwały,

4) obowi>zuj> ustalenia ogólne zawarte w Rozdziale II 

(§ 6 ust. 10) niniejszej uchwały w iloWci zalecnej od 

sposobu zagospodarowania terenu.

11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzenia i ucytkowania terenu:

 nie okreWla siC.

12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala siC opła-

tC o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym: ustala siC stawkC 

w wysokoWci 30% od wzrostu wartoWci nieruchomoWci 

w przypadku zbywania nieruchomoWci.

§ 10

1. Wyznacza siC tereny komunikacji:

1) teren drogi wewnCtrznej oznaczony na rysunku planu 

symbolem 6 KDW,

2) teren ci>gu pieszo-jezdnego oznaczony na rysunku 

planu symbolem 7 KDX,

3) teren na poszerzenie przyległej drogi oznaczony na 

rysunku planu symbolem 8 KDL.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie 

okreWla siC.

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego: nie okreWla siC.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej:

  nie okreWla siC.

5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni 

publicznej:

1. teren komunikacji wymieniony w ust. 1 pkt 3 stanowi 

przestrzeM publiczn> w granicach uchwalenia planu,

2. na terenach wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 dopusz-

cza siC realizacjC sieci uzbrojenia terenu i urz>dzeM 

infrastruktury technicznej.

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz za-

gospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryt 

obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy: nie okreWla 

siC.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie ustalonych na podstawie odrCb-

nych przepisów, w ty terenów górniczych, a takce nara-

conych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 

osuwaniem siC mas ziemnych: nie okreWla siC.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieru-

chomoWci objCtych planem miejscowym: nie okreWla siC.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu w tym zakaz zabudowy: 

zakazuje siC realizacji obiektów budowlanych i reklam 

|z wyj>tkiem urz>dzeM technicznych dróg oraz zwi>zanych 

z utrzymaniem i obsługa ruchu drogowego.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) wyznacza siC teren drogi wewnCtrznej 6 KDW o na-

stCpuj>cych parametrach:

a) szerokoWć pasa drogowego w liniach rozgranicza-

j>cych drogi – 10 m,

b) jezdnia szerokoWci minimum 5,0 m,

c) chodniki obustronne o szerokoWci minimum 2,0 m,

2) wyznacza siC teren ci>gu pieszo-jezdnego 7 KDX 

o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych – 6,0 m 

zakoMczony placem do zawracania o wymiarach 12,5 

m x 20,0 m,

3) wyznacza siC pas terenu o zmiennej szerokoWci ozna-

czony na rysunku planu symbolem 8 KDL, przezna-

czony docelowo na poszerzenie drogi gminnej – ul. 

Polna.

11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzenia i ucytkowania terenu:

 nie okreWla siC.

12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala siC opła-

tC o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym: ustala siC stawkC 

w wysokoWci 30% od wzrostu wartoWci nieruchomoWci 

w przypadku zbywania nieruchomoWci.

ROZDZIAŁ IV

Przepisy koMcowe

§ 11

  Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy Chojni-

ce.

§ 12

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzCdowym 

Województwa Pomorskiego i wchodzi w cycie po upływie 

30 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodnicz>cy

Rady Gminy

Tadeusz Stelmaszyk
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Zał>cznik Nr 2 

do Uchwały Nr XVII/284/08

Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 30 paadziernika 2008 r.

 

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projek-

tu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

działek nr 18/12 i nr 17/6 połoconych w miejscowoWci 

Powałki, obrCb ewidencyjny Kłodawa, gm. Chojnice.

W okresie wyłocenia projektu miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego działek nr 18/12 i nr 17/6 połoconych 

w miejscowoWci Powałki, obrCb ewidencyjny Kłodawa, gm. 

Chojnice (wraz z prognoz> oddziaływania ustaleM planu na 

Wrodowisko przyrodnicze) do publicznego wgl>du w dniach 

od 9 wrzeWnia 2008 r. do 29 wrzeWnia 2008 r. oraz w terminie 

14 dni po okresie wyłocenia nie wniesiono cadnych uwag.

Zał>cznik Nr 3

do Uchwały Nr XVII/284/08

Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 30 paadziernika 2008 r.

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 

ich fi nansowania do projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego działek nr 18/12 i nr 17/6 

połoconych w miejscowoWci Powałki, obrCb ewidencyjny 

Kłodawa, gm. Chojnice.

Realizacja zamierzeM inwestycyjnych okreWlonych w projekcie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie 

wymaga ponoszenia kosztów z budcetu gminy na wykonanie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej , które s> zada-

niami własnymi gminy. Koszt ich realizacji obci>ca inwestora 

realizuj>cego inwestycjC.
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UCHWAŁA Nr XXI/167/2008

Rady Gminy Kolbudy

z dnia 2 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrCbu geodezyjnego 

Lublewo na terenie gminy Kolbudy w rejonie elektrowni wodnej na jeziorze GostyMskim.

  Na podstawie art. 20 ust. 1, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póan. zm.) oraz art. 18 

ust. 2, pkt 5 i art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorz>dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 

z póan. zm.), Rada Gminy Kolbudy uchwala, co nastCpuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami „Studium uwa-

runkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kolbudy” zatwierdzonego uchwał> Nr XIX/108/2000 

Rady Gminy Kolbudy z dnia 31 maja 2000 r., zmienionego 

uchwał> nr XII/104/2004 Rady Gminy Kolbudy z dnia 27 lutego 

2004 r. oraz zmienionego uchwał> nr XXXV/322/2006 Rady 

Gminy Kolbudy z dnia 29 sierpnia 2006 r.,uchwala siC miej-

scowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 

obrCbu geodezyjnego Lublewo na terenie gminy Kolbudy 

w rejonie elektrowni wodnej na jeziorze GoszyMskim, zwany 

dalej „planem”, obejmuj>cy obszar o powierzchni 68,77 ha, 

jak na rysunku planu.

§ 2

  WyjaWnienie pojCć ucytych w niniejszym planie:

1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczaj>cymi o 

jednakowych zasadach zagospodarowania, którego prze-

znaczenie zostało okreWlone w § 3 oraz odpowiedniej karcie 

terenu, przeznaczony takce pod zieleM, ci>gi komunikacyj-

ne, sieci, urz>dzenia sieciowe oraz obsługuj>ce je obiekty 

budowlane infrastruktury technicznej,

2) intensywnoWć zabudowy – stosunek powierzchni całkowitej 

wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków 

na działce do powierzchni działki,

3) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ogra-

niczaj>ca obszar, na którym dopuszcza siC wznoszenie bu-

dynków oraz – okreWlonych w ustaleniach planu – budowli. 

Linia nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, oka-

pów, podokienników, zadaszeM nad wejWciami, ryzalitów, 

przedsionków, schodów zewnCtrznych, pochylni, tarasów, 

czCWci podziemnych obiektów budowlanych,

4) charakter budynku —  zespół nastCpuj>cych cech bu-

dynku: bryła budynku, rozplanowanie i proporcje otworów 

okiennych, kolorystyka,

5) bryła budynku —  zespół nastCpuj>cych cech budynku: typ 

zabudowy, kształt dachu, rozczłonkowanie,

a) kształt dachu: rodzaj dachu, liczba połaci, kierunek 

kalenicy, typ konstrukcyjny (mansardowy, naczółkowy, 

pulpitowy itp.), k>t nachylenia połaci, kolor i materiał 
pokrycia,

b) rozczłonkowanie: kształt rzutu budynku, zrócnicowanie 

wysokoWci budynku, cokół, ryzality, wnCki, wykusze, 

wiecyczki, lukarny, balkony,

6) typ zabudowy – zespół nastCpuj>cych cech zabudowy: 

usytuowanie budynku na działce, gabaryty budynku, rodzaj 

dachu (płaski, stromy),

7) wysokoWć zabudowy —  wysokoWć mierzona od na-

turalnej warstwicy terenu w najnicszym punkcie obrysu 

budynku do kalenicy lub najwycszego punktu na pokryciu 

kubatury; ustalenia wysokoWci zabudowy nie dotycz> 

obiektów budowlanych niebCd>cych budynkami, takich jak: 

wolnostoj>ce maszty antenowe (w tym odgromnikowe), 

sieci i urz>dzenia techniczne (kominy, wentylatornie, słupy 

napowietrznych linii energetycznych i inne urz>dzenia),

8) mieszkanie integralnie zwi>zane z prowadzon> działalnoW-
ci> gospodarcz> —  mieszkanie:

a) właWciciela podmiotu gospodarczego,

b) stróca,

c) technologa, o ile działalnoWć wymaga całodobowego 

nadzoru technologicznego,

  na działce wspólnej z obiektem gospodarczym. Do-

puszcza siC najwycej dwa mieszkania (w odrCbnym 

budynku mieszkalnym lub w budynku wspólnym z pro-

wadzon> działalnoWci> gospodarcz>), przy czym ł>czna 

powierzchnia ucytkowa mieszkaM nie moce przekraczać 
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