








 
ZAŁĄCZNIK NR 5 

do Uchwały Nr IX/41/11 
Rady Miejskiej Chojnowa 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów w mieście Chojnów 
 

Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych w 
planie należących do zadań własnych gminy 

 
1. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest w stanie istniejącym 

terenem częściowo zabudowanym oraz częściowo uzbrojonym w sieci infrastruktury 
technicznej. 

2. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla 
zrealizowania zainwestowania ustalonego planem, wystąpi konieczność realizacji dróg oraz 
nowych sieci i urządzeń systemu wodociągowego, kanalizacyjnego oraz sieci oświetlenia ulic. 

3. Plan ustala obsługę komunikacyjną terenów poprzez sieć istniejących i projektowanych ulic 
wewnętrznych, dojazdowych, lokalnych, zbiorczych i głównych.  

4. Plan ustala przebieg i parametry projektowanych dróg publicznych, ciągów pieszych oraz 
pieszo-jezdnych, w tym:  

1) pasy drogowe dróg zbiorczych: 3.5.KD Z 1/2 (projektowane przedłużenie ulicy 
Kusocińskiego w kierunku zachodnim do ul. Wyspiańskiego), 8.3.KD Z 1/2, 
40.10.KD Z 1/2,  

2) pasy drogowe dróg lokalnych: 9.3.KD L1/2, 40.11.KD L 1/2, 
3) pasy drogowe dróg dojazdowych: 1.5.KD D 1/2, 1.6.KD D 1/2, 1.7.KD D 1/2, 

3.7.KD D 1/2, 5.1.KD D, 6.8.KD D 1/2, 6.9.KD D 1/2, 7.2.KD D, 25.6.KD D 1/2, 
34.3.KD D 1/2, 35.3.KD D 1/1, 36.5.KD D 1/2, 40.12.KD D, 

4) ciągi piesze: 3.9.KDp, 37.6.KDp, 37.7.KDp i 37.8.KDp, 
5) ciąg pieszo-jezdny: 19.4.KDpj. 

5. Plan ustala przebieg i parametry rezerw terenowych pod docelową realizację:  
1) dróg głównych - rezerwa terenu pod rozbudowę ul. Parkowej (droga krajowa nr 94): 

6.10.KD G, 32.6.KD G, 40.8.KD G i 40.9.KD G oraz rezerwa terenu pod planowane 
przeniesienie odcinka drogi wojewódzkiej nr 328 i nr 335 - 36.6.KD G,  

2) dróg zbiorczych: 21.2.KD Z (rezerwa terenu pod rozbudowę ul. M. Reja), 29.1.KD Z 
(rezerwa terenu pod rozbudowę ul. W. Reymonta),  

3) dróg lokalnych: 1.4.KD L (rezerwa terenu pod rozbudowę ul. Wyspiańskiego) i 3.6.KD L 
(rezerwa terenu pod rozbudowę ul. Wyspiańskiego), 24.3.KD L (rezerwa terenu na 
poszerzenie ulicy Chmielnej), 26.3.KDL (rezerwa terenu na poszerzenie ulicy Chmielnej), 
36.7.KD L (rezerwa terenu pod docelową rozbudowę ul. Gen. Maczka),  

4) dróg dojazdowych: 18.5.KD D (rezerwa terenu pod rozbudowę sięgacza w ciągu 
ul. Racławickiej), 31.3.KD D (rezerwa terenu pod rozbudowę ul. Rzemieślniczej), 
34.4.KD D, 34.5.KD D, 34.6.KD D, 39.2.KD D. 

6. Drogi wewnętrzne oznaczone symbolami: 1.8.KDW, 1.9.KDW, 3.8.KDW, 15.2.KDW, 
18.6.KDW, 37.5.KDW, 38.3.KDW wraz z ich wyposażeniem w: sieć wodociągową, 
kanalizację ścieków komunalnych i wód deszczowych oraz sieć oświetlenia ulic – realizowane 
będą ze środków i staraniem współwłaścicieli gruntów, na których są położone. Ustala się, że 
droga wewnętrzna stanowi własność lub współwłasność osób fizycznych, prawnych lub 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej. 



7. Ustala się, że projektowane sieci telekomunikacyjne, zaopatrzenia w gaz, energię elektryczną, 
wodę i odprowadzenia ścieków należy projektować w liniach rozgraniczających 
poszczególnych terenów z uwzględnieniem ogólnodostępnych ciągów komunikacyjnych, jako 
sieci podziemne. Odstępstwa od ustalonej zasady możliwe są wyłącznie w przypadku 
wykazania konieczności wynikającej z warunków technicznych prowadzenia sieci. 
Prowadzenie sieci poza pasem w liniach rozgraniczających ulic wymaga uzgodnienia z 
właścicielem działki i zarządcą sieci.  

8. Dopuszcza się lokalizację i trwałą adaptację wszystkich istniejących sieci, obiektów 
i urządzeń uzbrojenia terenów nie kolidujących z zainwestowaniem przesądzonym 
w niniejszym planie. 

9. Uzbrojenie terenu objętego projektem planu w sieci oraz urządzenia elektroenergetyczne 
i związane z zaopatrzeniem w gaz, realizowane będzie zgodnie z zasadami określonymi 
w ustawie Prawo energetyczne, na warunkach określonych odpowiednio przez przedsiębiorstwa 
elektroenergetyczne i gazownicze. 

10. Inwestycje, o których mowa w ust. 2, 4, 5 i 8 realizowane będą zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w zakresie zasad finansowania oraz przepisami o finansach publicznych. 

                         
 

 



 
ZAŁĄCZNIK NR 6 

do Uchwały Nr IX/41/11 
Rady Miejskiej Chojnowa 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów w mieście Chojnów 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
zgłoszonych do projektu planu 

 
 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Chojnów, 
został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 15 kwietnia do 10 maja 2011 r. 
 

W trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w okresie 14 dni od dnia 
zakończenia okresu wyłożenia – nie wpłynęły uwagi do przedmiotowej dokumentacji. 

 

 


