
UCHWAŁA NR XI/78/11  

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 1 grudnia 2011 r. 

 

   w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta ChełmŜa, dla terenu połoŜonego pomiędzy ul. Św. Jana i Gen. 

Władysława Sikorskiego. 

 

     Na podstawie 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, 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, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 
i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 
217, poz. 1281), art. 14 ust. 1, 2 i 4, art. 27 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 i Nr 141, 
poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i 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 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz.159 
i Nr 153, poz. 901) uchwala się, co następuje:  

 

      § 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta ChełmŜy, dla terenu połoŜonego pomiędzy ul. Dworcową, północną 

granicą administracyjną miasta, Chełmińskim Przedmieściem i brzegiem Jeziora 

ChełmŜyńskiego, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej ChełmŜy nr XXX/250/06 z dnia 13 

czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.–Pom. Nr 113, poz. 1676). 

 

      § 2. 1. Plan miejscowy powinien zawierać ustalenia wynikające z art. 15 ust. 2 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

      2. Do planu miejscowego naleŜy sporządzić prognozę oddziaływania na środowisko. 

 

      § 3. 1. Granice obszaru objętego zmianą planu, o której mowa w § 1, określono na mapie  

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 



      2. Analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności 

przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta ChełmŜa, stanowią załącznik nr 2 do niniejszej  

uchwały. 

 

      § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 

      § 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
           Przewodniczący 
            Rady Miejskiej 
 
 
                    Janusz Kalinowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
U z a s a d n i e n i e 

 
do uchwały nr XI/78/11 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta ChełmŜa, dla terenu połoŜonego pomiędzy ul. Św. Jana i Gen. 

Władysława Sikorskiego. 

 
 
 Zgodnie z art. 14 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/ w celu 
ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia 
sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 Zmiana planu miejscowego następuje w takim  trybie, w jakim plan był uchwalony. 
 Na terenie objętym uchwałą obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta ChełmŜa, dla terenu połoŜonego pomiędzy ul. Dworcową, północną 
granicą administracyjną miasta, Chełmińskim Przedmieściem i brzegiem Jeziora 
ChełmŜyńskiego. W/w plan został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej ChełmŜy nr XXX/250/06 
z dnia 13 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 113, poz. 1676).  
 Powierzchnia terenu podlegająca zmianie wynosi  około 0.7000 ha. 
 Planowane opracowanie polegać będzie na zmianie ustaleń przeznaczenia terenu  
z  terenu usług sportu i rekreacji na teren usług nieuciąŜliwych. 

Obecnie omawiany wyŜej teren jest  niezabudowany. 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umoŜliwiająca  

zabudowę usługową umoŜliwi prowadzenie działalności gospodarczej, co za tym idzie 
umoŜliwi  powstanie nowych miejsc pracy. 
 Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta  przyjętym uchwałą nr XXV/205/00  Rady Miejskiej ChełmŜy dnia 30 
listopada 2000 r. ustalono, Ŝe kierunkiem rozwoju przestrzennego tej części miasta jest 
funkcja  mieszkalno-usługowa. 

   Stosownie do powyŜszego podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany       
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu  połoŜonego pomiędzy ul. 
Św. Jana i Gen. Władysława Sikorskiego, jest uzasadnione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       Załącznik nr 2 
                                                                       do uchwały nr XI/78/11  

                                                                Rady Miejskiej ChełmŜy 
                                                                                                z  dnia 1 grudnia 2011 r. 

      
 

Analizy dotyczące zasadności  uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
miejscowego    planu zagospodarowania przestrzennego  miasta ChełmŜy, dla terenu połoŜonego  

    przy ul. Św. Jana i Gen. Władysława Sikorskiego. 

 
Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, podstawowym dokumentem planistycznym  

w gminie.  
 Jego celem  jest  ustalenie  przeznaczenia   terenów,  określenie   sposobów   ich 
zagospodarowania i zabudowy.  
 Zapisy zawarte w miejscowym planie nie mogą naruszać ustaleń Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
 Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym / Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/, przed podjęciem uchwały  
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
Burmistrz Miasta dokonuje analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu  
i stopnia zgodności przewidzianych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały 
geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych. 

Zgodnie z art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmiana planu 
miejscowego następuje w takim trybie, w jakim plan był uchwalony.  

Analizowany obszar jest objęty ustaleniami: 
1. obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, dla terenu 

połoŜonego pomiędzy ul. Dworcową, północną granicą administracyjną miasta, Chełmińskim 
Przedmieściem i brzegiem Jeziora ChełmŜyńskiego, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej ChełmŜy nr 
XXX/250/06 z dnia 13 czerwca 2006 r., ( Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom.    Nr    113, poz. 1676 ). Zgodnie 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszar objęty zmianą planu jest 
przeznaczony pod teren sportu i rekreacji.  

2. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta ChełmŜa, 
który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej ChełmŜy nr XXV/205/00 z dnia 30 listopada 2000 r. 
Zgodnie z jego ustaleniami  stwierdzono, Ŝe kierunkiem rozwoju przestrzennego tej części miasta jest 
funkcja  mieszkalno-usługowa. 

W skład terenu objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wchodzą dwie nieruchomości. Jedna oznaczona numerem geodezyjnym 83 o powierzchni 0.4143 ha 
oraz działka numer 82 o powierzchni 0.2403 ha. Obie działki stanowią własność Gminy Miasta 
ChełmŜa. Jak wykazano  na załączniku graficznym do uchwały, wskazany do zmiany teren posiada 
dostęp do drogi publicznej od ul. Św. Jana. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie sporządzona zgodnie  
z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Przeznaczenie obszaru pod sport i rekreację,  nie zostało zrealizowane od wejście w Ŝycie 
planu zagospodarowania czyli od 2006 r., dlatego  powstała potrzeba zagospodarowania tych terenów 
pod działalność usługową. Wprowadzenie w tym terenie zabudowy usługowej spowoduje oŜywienie  
i doprowadzi do uporządkowania terenu centralnej części miasta. Jednocześnie naleŜy podkreślić, Ŝe 
wprowadzenie działalności usługowej umoŜliwi powstanie  nowych miejsc pracy, których brakuje na 
terenie miasta ChełmŜa. 

Stosownie do powyŜszego po dokonaniu powyŜszych analiz w sprawie zasadności 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta 
ChełmŜy, dla terenu połoŜonego  przy ul. Polnej i Gen. Józefa Hallera stwierdzono, Ŝe zmiana tego 
planu jest zasadna. 

 


