
























































































 
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. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
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 
 

Na podstawie art.4 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) – ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie 
inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu 
następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W trybie art.20 ust.1., plan 
miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
 Do urzędu miejskiego w Chojnowie, wpłynęły liczne wnioski inwestorów prywatnych,  
dotyczące niezbędnych zmian w ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 
obowiązujących w granicach administracyjnych miasta. Odrębne wnioski dotyczące potrzeby zmiany 
obowiązujących planów miejscowych sformułowane zostały przez Burmistrza Miasta Chojnowa. Na 
podstawie art. 27. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – „Zmiana studium lub 
planu następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane”.  
 Wszystkie wnioski złożone w Urzędzie Miasta Chojnowa dotyczące zmiany planów 
miejscowych, zostały w miesiącu maju 2010r. poddane procedurze oceny zasadności ich 
uwzględnienia, w kontekście poszczególnych aspektów zagospodarowania przestrzennego miasta 
Chojnowa - przez Miejską Komisję Urbanistyczno– Architektoniczną w Chojnowie.  

 W zakresie zmiany planów miejscowych wyznaczono 40 terenów dla których zmiana kierunku 
zagospodarowania przestrzennego jest zgodna z aktualną polityką miasta. Ostatecznie teren objęty 
opracowaniem zajmuje powierzchnię 37,564 ha i stanowi 40 rozdzielnych obszarów obejmujących 
zarówno wielkopowierzchniowe tereny niezabudowane i nieuzbrojone, jaki i niewielkie zabudowane 
działki w ścisłym centrum miasta. 

W celu doprowadzenia do zgodności wnioskowanych zmian w planach miejscowych z 
obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta -  
wyprzedzająco sporządzono zmianę jego ustaleń (w zakresie umożliwiającym opracowanie planu 
miejscowego). 

Ustalenia Studium dla obszarów objętych zmianą przedstawiają się następująco (III-2.1.): 
„Przedstawione na rysunku studium ustalenia przestrzenne dotyczą wskazania funkcji wiodących na 
danym terenie. Poniższa tabela opisuje również funkcje towarzyszące i dopuszczalne na danym terenie. 
Celem takiego zapisu jest wykluczenie szybkiej dezaktualizacji ustaleń zawartych w studium, możliwość 
sporządzania zmian planów miejscowych bez każdorazowej potrzeby zmiany studium.  Ustalenie funkcji 
towarzyszących odbyło się na podstawie dokładnej, analizy stanu istniejącego i zawartych ustaleń w 
obowiązujących planach miejscowych...” 
 
 

• OBSZAR NR 1 
 

jednostka bilansowa E 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. współczynniki 
zabudowy/ max. 
współczynniki intensywności 
zabudowy (określone dla 
terenu istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. 
MN,U – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i 
tereny zabudowy usługowej 

MW, UP, ZP, US, drogi publiczne i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, 
sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej, garaże 

0,5 /0,8 
dla zabudowy zwartej, 
szeregowej – 1,0/3,0 

 
 
 
 



• OBSZAR NR 2 
 

jednostka bilansowa B 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. współczynniki 
zabudowy/ max. 
współczynniki intensywności 
zabudowy (określone dla 
terenu istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. 
P – tereny obiektów 
produkcyjnych, składów, 
magazynów  

MW, MN, U, UP, ZP, drogi publiczne i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, 
garaże, sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej, 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają - 0,8 / 2,0 

 
 

• OBSZAR NR 3 
 

jednostka bilansowa D 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki 
intensywności zabudowy 
(określone dla terenu 
istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. US – tereny sportu i rekreacji – 
istniejące 

ZP, MN, KS, U, drogi publiczne i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, parkingi, garaże, sieci, 
obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają – 0,2 / 0,4 

2. KD-GP, KD-G, KD-Z, KD-L - 
tereny dróg 

sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej, ciągi piesze i rowerowe 

- 
 

3. MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

MW, U, UP, ZP, US, drogi publiczne i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, 
sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej, garaże 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają – 0,5 / 0,8 

 
• OBSZAR NR 4 
 

jednostka bilansowa D 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki 
intensywności zabudowy 
(określone dla terenu 
istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. 
KS, U – tereny obsługi 
komunikacji samochodowej i 
tereny zabudowy usługowej 

MW, MN, U, UP, ZP, drogi publiczne i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, 
garaże, sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej, 

- 

 
 

• OBSZAR NR 5 
 

jednostka bilansowa D 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki 
intensywności zabudowy 
(określone dla terenu 
istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

MW, U, UP, ZP, US, drogi publiczne i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, 
sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej, garaże 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają – 0,5 / 0,8 

 
 



• OBSZAR NR 6 
 

jednostka bilansowa D 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki 
intensywności zabudowy 
(określone dla terenu 
istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. 
MN,U – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i 
tereny zabudowy usługowej 

MW, UP, ZP, US, drogi publiczne i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, 
sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej, garaże 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają – 0,5 / 0,8 

 
 

• OBSZAR NR 7 
 

jednostka bilansowa D 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki 
intensywności zabudowy 
(określone dla terenu 
istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. MW – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 

MW, MN, U, UP, US, ZP, garaże istniejące, 
drogi publiczne i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, parkingi (również 
podziemne i kubaturowe wielopoziomowe) 

utrzymanie istniejących 
współczynników dla 
zabudowy wolnostojącej, 
jeżeli przekraczają- 0,5/ 2,0 
dla zabudowy zwartej, 
szeregowej – 1,0/5,0 

 
 

• OBSZAR NR 8 
 

jednostka bilansowa A 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki 
intensywności zabudowy 
(określone dla terenu 
istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. 
MN,U – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i 
tereny zabudowy usługowej 

MW, UP, ZP, US, drogi publiczne i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, 
sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej, garaże 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają – 0,5 / 0,8 

2. KD-Z, KD-L - tereny dróg sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej, ciągi piesze i rowerowe - 

3. US – tereny sportu i rekreacji – 
istniejące 

ZP, MN, KS, U, drogi publiczne i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, parkingi, garaże, sieci, 
obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają – 0,1 / 0,1 

 
 

• OBSZAR NR 9 
 

jednostka bilansowa A 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki 
intensywności zabudowy 
(określone dla terenu 
istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. 

UP,MW – tereny zabudowy 
usługowej – usługi publiczne i 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej  

MN, U, US, ZP, garaże istniejące, drogi 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, 
sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej, 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają – 0,5 / 2,0 



• OBSZAR NR 10 
 

jednostka bilansowa A 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki 
intensywności zabudowy 
(określone dla terenu 
istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. 

MW,U – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i 
tereny zabudowy usługowej – 
istniejące i projektowane 

MW, MN, UP, US, U, ZP, garaże istniejące, 
drogi publiczne i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, parkingi (również 
podziemne i kubaturowe wielopoziomowe) 

utrzymanie istniejących 
współczynników dla 
zabudowy wolnostojącej, 
jeżeli przekraczają- 0,5/ 2,0 
dla zabudowy zwartej, 
szeregowej – 1,0/5,0 

 
 

• OBSZAR NR 11 
 

jednostka bilansowa A 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki 
intensywności zabudowy 
(określone dla terenu 
istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. 

MW,U – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i 
tereny zabudowy usługowej – 
istniejące i projektowane 

MW, MN, UP, US, U, ZP, garaże istniejące, 
drogi publiczne i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, parkingi (również 
podziemne i kubaturowe wielopoziomowe) 

utrzymanie istniejących 
współczynników dla 
zabudowy wolnostojącej, 
jeżeli przekraczają- 0,5/ 2,0 
dla zabudowy zwartej, 
szeregowej – 1,0/5,0 

 
• OBSZAR NR 12 
 

jednostka bilansowa A 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki 
intensywności zabudowy 
(określone dla terenu 
istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. 

MW,U – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i 
tereny zabudowy usługowej – 
istniejące i projektowane 

MW, MN, UP, US, U, ZP, garaże istniejące, 
drogi publiczne i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, parkingi (również 
podziemne i kubaturowe wielopoziomowe) 

utrzymanie istniejących 
współczynników dla 
zabudowy wolnostojącej, 
jeżeli przekraczają- 0,5/ 2,0 
dla zabudowy zwartej, 
szeregowej – 1,0/5,0 

 

• OBSZAR NR 13 
 

jednostka bilansowa A 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki 
intensywności zabudowy 
(określone dla terenu 
istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. 

MW,U – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i 
tereny zabudowy usługowej – 
istniejące i projektowane 

MW, MN, UP, US, U, ZP, garaże istniejące, 
drogi publiczne i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, parkingi (również 
podziemne i kubaturowe wielopoziomowe) 

utrzymanie istniejących 
współczynników dla 
zabudowy wolnostojącej, 
jeżeli przekraczają- 0,5/ 2,0 
dla zabudowy zwartej, 
szeregowej – 1,0/5,0 

 



• OBSZAR NR 14 
 

jednostka bilansowa A 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki 
intensywności zabudowy 
(określone dla terenu 
istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. UP – tereny zabudowy 
usługowej – usługi publiczne 

ZP, P, U, MW, MN, drogi publiczne i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, 
sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają – 0,6 / 1,0 

 
 

• OBSZAR NR 15 
 

jednostka bilansowa A 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki 
intensywności zabudowy 
(określone dla terenu 
istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. 

MW,U – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i 
tereny zabudowy usługowej – 
istniejące i projektowane 

MW, MN, UP, US, U, ZP, garaże istniejące, 
drogi publiczne i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, parkingi (również 
podziemne i kubaturowe wielopoziomowe) 

utrzymanie istniejących 
współczynników dla 
zabudowy wolnostojącej, 
jeżeli przekraczają- 0,5/ 2,0 
dla zabudowy zwartej, 
szeregowej – 1,0/5,0 

 
 
• OBSZAR NR 16 
 

jednostka bilansowa A 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki 
intensywności zabudowy 
(określone dla terenu 
istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. 
U – tereny zabudowy 
usługowej – istniejące i 
projektowane 

MW, MN, UP, US, ZP, drogi publiczne i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, 
sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej, garaże 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają – 0,6 / 1,0 

 
 
• OBSZAR NR 17 
 

jednostka bilansowa A 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki 
intensywności zabudowy 
(określone dla terenu 
istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. 
U – tereny zabudowy 
usługowej – istniejące i 
projektowane 

MW, MN, UP, US, ZP, drogi publiczne i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, 
sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej, garaże 

utrzymanie istniejących 
współczynników 
zabudowy, jeżeli 
przekraczają – 0,6 / 1,0 

 
 



• OBSZAR NR 18 
 

jednostka bilansowa A 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki intensywności 
zabudowy (określone dla 
terenu istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. UP – tereny zabudowy 
usługowej – usługi publiczne 

ZP, P, U, MW, MN, drogi publiczne i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników zabudowy, 
jeżeli przekraczają – 0,6 / 
1,0 

2. 

MN,U,ZD  – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
tereny zabudowy usługowej i 
tereny ogrodów działkowych 

MW, UP, ZP, US, drogi publiczne i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, garaże 

0,5 /0,8 
dla zabudowy zwartej, 
szeregowej – 1,0/3,0 

 
• OBSZAR NR 19 
 

jednostka bilansowa A 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki intensywności 
zabudowy (określone dla 
terenu istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. 

MW,U – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i 
tereny zabudowy usługowej – 
istniejące i projektowane 

MW, MN, UP, US, U, ZP, garaże istniejące, 
drogi publiczne i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, parkingi (również 
podziemne i kubaturowe wielopoziomowe) 

utrzymanie istniejących 
współczynników dla 
zabudowy wolnostojącej, 
jeżeli przekraczają- 0,5/ 2,0 
dla zabudowy zwartej, 
szeregowej – 1,0/5,0 

 
 

• OBSZAR NR 20 
 

jednostka bilansowa A 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki intensywności 
zabudowy (określone dla 
terenu istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. 

MW,U – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i 
tereny zabudowy usługowej – 
istniejące i projektowane 

MW, MN, UP, US, U, ZP, garaże istniejące, 
drogi publiczne i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, parkingi (również 
podziemne i kubaturowe wielopoziomowe) 

utrzymanie istniejących 
współczynników dla 
zabudowy wolnostojącej, 
jeżeli przekraczają- 0,5/ 2,0 
dla zabudowy zwartej, 
szeregowej – 1,0/5,0 

 
 

• OBSZAR NR 21 
 

jednostka bilansowa A 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki intensywności 
zabudowy (określone dla 
terenu istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. 

MW,U – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i 
tereny zabudowy usługowej – 
istniejące i projektowane 

MW, MN, UP, US, U, ZP, garaże istniejące, 
drogi publiczne i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, parkingi (również 
podziemne i kubaturowe wielopoziomowe) 

utrzymanie istniejących 
współczynników dla 
zabudowy wolnostojącej, 
jeżeli przekraczają- 0,5/ 2,0 
dla zabudowy zwartej, 
szeregowej – 1,0/5,0 

 
 



 

• OBSZAR NR 22 
 

jednostka bilansowa A 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki intensywności 
zabudowy (określone dla 
terenu istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. UP – tereny zabudowy 
usługowej – usługi publiczne 

ZP, P, U, MW, MN, drogi publiczne i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników zabudowy, 
jeżeli przekraczają - 0,6 / 1,0 

 
• OBSZAR NR 23 

 
jednostka bilansowa A 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki intensywności 
zabudowy (określone dla 
terenu istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. 

UP,MN – tereny zabudowy 
usługowej – usługi publiczne i 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej  

MW, U, US, ZP, garaże istniejące, drogi 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, 

utrzymanie istniejących 
współczynników zabudowy, 
jeżeli przekraczają - 0,5 / 2,0 

 
 

• OBSZAR NR 24 
 

jednostka bilansowa A 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki intensywności 
zabudowy (określone dla 
terenu istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. 

MN,U,UP – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
tereny zabudowy usługowej, 
usługi komercyjne i usługi 
publiczne  

MW, ZP, US, drogi publiczne i wewnętrzne, 
ciągi piesze i rowerowe, parkingi, sieci, 
obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej, garaże 

utrzymanie istniejących 
współczynników zabudowy, 
jeżeli przekraczają- 0,5 / 0,8 

 
• OBSZAR NR 25 
 

jednostka bilansowa A 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki intensywności 
zabudowy (określone dla 
terenu istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. 
MW,MN –tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i 
jednorodzinnej – istniejące 

U, US, ZP, garaże istniejące, ulice lokalne, 
dojazdowe i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników dla 
zabudowy wolnostojącej, 
jeżeli przekraczają - 0,5/ 2,0 
dla zabudowy zwartej, 
szeregowej – 1,0/5,0 

2. 
W – tereny infrastruktury 
technicznej – przemysłowe 
ujęcie wody 

drogi publiczne i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, parkingi 

utrzymanie istniejących 
współczynników zabudowy, 
jeżeli przekraczają – 0,8/ 2,0 

3. 
UP,U – tereny zabudowy 
usługowej – usługi publiczne, 
usługi komercyjne 

MW, drogi wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników zabudowy, 
jeżeli przekraczają – 0,6/ 1,0 

 
 
 



 
 

• OBSZAR NR 26 
 

jednostka bilansowa A 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki intensywności 
zabudowy (określone dla 
terenu istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. 
UP,U – tereny zabudowy 
usługowej – usługi publiczne, 
usługi komercyjne 

MW, drogi wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników zabudowy, 
jeżeli przekraczają – 0,6/ 1,0 

 
 
 
 

• OBSZAR NR 27 
 

jednostka bilansowa A 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki intensywności 
zabudowy (określone dla 
terenu istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. 

MW,U – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
i tereny zabudowy usługowej 
– istniejące i projektowane 

MW, MN, UP, US, U, ZP, garaże istniejące, 
drogi publiczne i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, parkingi (również 
podziemne i kubaturowe wielopoziomowe) 

utrzymanie istniejących 
współczynników dla 
zabudowy wolnostojącej, 
jeżeli przekraczają - 0,5/ 2,0 
dla zabudowy zwartej, 
szeregowej – 1,0/5,0 

 

 
 
• OBSZAR NR 28 
 

jednostka bilansowa A 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki intensywności 
zabudowy (określone dla 
terenu istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. UP – tereny zabudowy 
usługowej – usługi publiczne 

ZP, P, U, MW, MN, drogi publiczne i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, 
sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników zabudowy, 
jeżeli przekraczają – 0,6/ 1,0 

2. 
MN,U – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
i tereny zabudowy usługowej 

MW, UP, ZP, US, drogi publiczne i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, 
sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej, garaże 

utrzymanie istniejących 
współczynników zabudowy, 
jeżeli przekraczają – 0,5/ 0,8 

 
 
 

• OBSZAR NR 29 
 

jednostka bilansowa A 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki intensywności 
zabudowy (określone dla 
terenu istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. UP – tereny zabudowy 
usługowej – usługi publiczne 

ZP, P, U, MW, MN, drogi publiczne i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, 
sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników zabudowy, 
jeżeli przekraczają – 0,6/ 1,0 

 

 
 



• OBSZAR NR 30 
 

jednostka bilansowa D 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki intensywności 
zabudowy (określone dla 
terenu istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. 
MN,U – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
i tereny zabudowy usługowej 

MW, UP, ZP, US, drogi publiczne i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, 
parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, garaże 

utrzymanie istniejących 
współczynników zabudowy, 
jeżeli przekraczają – 0,5/ 0,8 

 

• OBSZAR NR 31 
 

jednostka bilansowa D 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki intensywności 
zabudowy (określone dla 
terenu istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. 
MN,U – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
i tereny zabudowy usługowej 

MW, UP, ZP, US, drogi publiczne i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, 
sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej, garaże 

utrzymanie istniejących 
współczynników zabudowy, 
jeżeli przekraczają – 0,5/ 0,8 

 

• OBSZAR NR 32 
 

jednostka bilansowa D 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki intensywności 
zabudowy (określone dla 
terenu istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. 
MN,U – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
i tereny zabudowy usługowej 

MW, UP, ZP, US, drogi publiczne i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, 
sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej, garaże 

utrzymanie istniejących 
współczynników zabudowy, 
jeżeli przekraczają – 0,5/ 0,8 

 

• OBSZAR NR 33 
 

jednostka bilansowa D 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki intensywności 
zabudowy (określone dla 
terenu istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. 

MW,U – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
i tereny zabudowy usługowej 
– istniejące i projektowane 

MW, MN, UP, US, U, ZP, garaże istniejące, 
drogi publiczne i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, parkingi (również 
podziemne i kubaturowe wielopoziomowe) 

utrzymanie istniejących 
współczynników dla 
zabudowy wolnostojącej, 
jeżeli przekraczają – 0,5/ 2,0 
dla zabudowy zwartej, 
szeregowej – 1,0/5,0 

 

• OBSZAR NR 34 
 

jednostka bilansowa D 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki intensywności 
zabudowy (określone dla 
terenu istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. MW,U – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 

MW, MN, UP, US, U, ZP, garaże istniejące, 
drogi publiczne i wewnętrzne, ciągi piesze i 

utrzymanie istniejących 
współczynników dla 



i tereny zabudowy usługowej 
– istniejące i projektowane 

rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, parkingi (również 
podziemne i kubaturowe wielopoziomowe) 

zabudowy wolnostojącej, 
jeżeli przekraczają – 0,5/ 2,0 
dla zabudowy zwartej, 
szeregowej – 1,0/5,0 

 

• OBSZAR NR 35 
 

jednostka bilansowa D 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki intensywności 
zabudowy (określone dla 
terenu istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. 

MW,U – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
i tereny zabudowy usługowej 
– istniejące i projektowane 

MW, MN, UP, US, U, ZP, garaże istniejące, 
drogi publiczne i wewnętrzne, ciągi piesze i 
rowerowe, parkingi, sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, parkingi (również 
podziemne i kubaturowe wielopoziomowe) 

utrzymanie istniejących 
współczynników dla 
zabudowy wolnostojącej, 
jeżeli przekraczają – 0,5/ 2,0 
dla zabudowy zwartej, 
szeregowej – 1,0/5,0 

 

• OBSZAR NR 36 
 

jednostka bilansowa D 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki intensywności 
zabudowy (określone dla 
terenu istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. 
MN,U – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
i tereny zabudowy usługowej 

MW, UP, ZP, US, drogi publiczne i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, 
sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej, garaże 

utrzymanie istniejących 
współczynników zabudowy, 
jeżeli przekraczają – 0,5/ 0,8 

 

• OBSZAR NR 37 
 

jednostka bilansowa D 

l.p. funkcja główna funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki intensywności 
zabudowy (określone dla 
terenu istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. ZP– tereny zieleni urządzonej WS, ciągi piesze i rowerowe sieci, obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej,  - 

2. WS – tereny wód 
powierzchniowych 

sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury w tym 
elektrownie wodne - 

3. KS, tereny obsługi 
komunikacji samochodowej  

MW, MN, U, UP, ZP, drogi publiczne i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, 
garaże, sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej, 

- 

 

• OBSZAR NR 38 
 

jednostka bilansowa D 

l.p. funkcja główna funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki intensywności 
zabudowy (określone dla 
terenu istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. 

MN,KS,U – tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny obsługi 
komunikacji samochodowej i 
tereny zabudowy usługowej 

MW, UP, ZP, US, drogi publiczne i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, 
sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej, garaże 

utrzymanie istniejących 
współczynników zabudowy, 
jeżeli przekraczają – 0,5/ 0,8 

 



• OBSZAR NR 39 
 

jednostka bilansowa D 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki intensywności 
zabudowy (określone dla 
terenu istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. 

P,U – tereny obiektów 
produkcyjnych, składów, 
magazynów i tereny 
zabudowy usługowej  

MW, MN, UP, ZP, drogi publiczne i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, 
garaże, sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej,  

utrzymanie istniejących 
współczynników zabudowy, 
jeżeli przekraczają – 0,8/ 2,0 

 

• OBSZAR NR 40 
 

jednostka bilansowa D 

 
l.p. 

 
funkcja główna 

 
funkcje towarzyszące lub zastępujące 
funkcję główną 

max. Współczynniki 
zabudowy/ max. 
Współczynniki intensywności 
zabudowy (określone dla 
terenu istniejącej lub 
projektowanej działki) 

1. 

P,U – tereny obiektów 
produkcyjnych, składów, 
magazynów i tereny 
zabudowy usługowej  

MW, MN, UP, ZP, drogi publiczne i 
wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, 
garaże, sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej,  

utrzymanie istniejących 
współczynników zabudowy, 
jeżeli przekraczają – 0,8 / 
2,0 

2. ZC – tereny cmentarza  ZP, ulice wewnętrzne, ciągi piesze, sieci, 
obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 

utrzymanie istniejących 
współczynników zabudowy 

 
Zgodnie z art.27 oraz art.14 ww. ustawy, w celu ustalenia przeznaczenia ww. 40 terenów oraz 

określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy – Rada Miejska Chojnowa podjęła uchwałę 
nr L/209/10 z dnia 4 marca 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Chojnów, którą w kolejności zmieniono uchwałą 
nr LIV/225/10 z dnia 23 czerwca 2010r. (zmiana w zakresie załącznika graficznego).  
 
Procedury sporządzania planu przebiegały następująco: 
1. Uchwałą nr L/209/10 z dnia 4 marca 2010r. Rada Miejska Chojnowa przystąpiła do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Chojnów, 
2. W dniu 10 marca 2010r. na tablicy ogłoszeń ukazało się Obwieszczenie Burmistrza Miasta 

Chojnowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów w mieście Chojnów. 

3. W dniu 19 marca 2010r. w Gazecie Chojnowskiej ukazało się Obwieszczenie Burmistrza Miasta 
Chojnowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów w mieście Chojnów. 

4. Postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2010 r. Burmistrz Miasta Chojnowa rozpatrzył wnioski złożone 
do projektu planu. 

5. Posiedzenie MKUA w celu przeprowadzenia analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia 
zmiany planu -  Protokół z 1 marca 2010r. 

6. Uchwałą nr LIV/225/10 z dnia 23 czerwca 2010r. Rada Miejska Chojnowa zmieniła uchwałę 
nr L/209/10 z dnia 4 marca 2010r. 

7. W dniu 12 sierpnia 2010r. na tablicy ogłoszeń ukazało się ponowne Obwieszczenie Burmistrza 
Miasta Chojnowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów w mieście Chojnów. 

8. W dniu 27 sierpnia 2010r. w „Gazecie Chojnowskiej” ukazało się ponowne ogłoszenie 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów w mieście Chojnów. 

9. Pismem z dnia 17 sierpnia 2010r. zawiadomiono instytucje i organy właściwe do uzgadniania i 
opiniowania o przystąpieniu do sporządzenia planu. 

10. Przy pismach z dnia 17 sierpnia 2010r. zwrócono się o uzgodnienie zakresu i stopnia 
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. 

11. Postanowieniem z dnia 4 października 2010 r. Burmistrz Miasta Chojnowa rozpatrzył wnioski 
złożone do projektu planu. 



12. W dniu 25 listopada 2010r. projekt został przedłożony w celu zaopiniowania Miejskiej Komisji 
Urbanistyczno – Architektonicznej -  protokół sporządzono dnia 10 grudnia 2010r. 

13. Zgodnie z art. 17 ust. 6 i 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
przy    pismach z dnia: 4 lutego 2011r., 2 marca 2011r., 3 marca 2011r., 21 marca 2011r. projekt 
planu został przesłany do opiniowania i uzgadniania.  

14. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, został wyłożony do publicznego 
wglądu w dniach od 15 kwietnia do 10 maja 2011r., zaś dyskusja publiczna nad przyjętymi w  
projekcie planu rozwiązaniami odbyła się dnia 9 maja 2011r. Z dyskusji publicznej sporządzono 
protokół. 

15. W trakcie okresu wyłożenia do publicznego wglądu oraz w ciągu ustawowo określonych 14 dni od 
dnia zakończenia okresu wyłożenia, nie wpłynęły żadne uwagi do projektu planu. 
 
 
Zgodnie z art. 55 ust.3 i 42 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru 
przyjętego dokumentu, przedstawia się następująco: 

1. Sposób uwzględnienia ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko  

Prace nad prognozą prowadzone były równolegle z pracami nad projektem planu, w ścisłej 
współpracy z zespołem opracowującym projekt planu. Przed opracowaniem planu sporządzono 
również opracowanie ekofizjograficzne.  

Tak przyjęta metodologia pracy pozwoliła na optymalizację zapisów planu z punktu widzenia 
ochrony środowiska i zdrowia ludzi. W planie uwzględniono zalecenia ekofizjografii i prognozy co 
powinno zapewnić minimalizowanie niekorzystnych skutków dla środowiska i jego prawidłowe 
funkcjonowanie. 

W konsekwencji tych prac stworzono dokument zawierający ustalenia respektujące zasady 
zrównoważonego rozwoju. Ustalenia szczegółowe wynikające z zasad ochrony  środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego zostały wprowadzone do planu podczas procesu projektowania 
w postaci następujących zapisów: 

- Oddziaływanie środowisko wynikające z realizacji przeznaczenia terenu ustalonego w § 4. z 
wyjątkiem dróg i inwestycji z zakresu komunikacji publicznej, nie może w odniesieniu do 
hałasu, zanieczyszczenia powietrza, gleby itp., przekroczyć obowiązujących wielkości 
dopuszczalnych (normatywnych). 

- Oddziaływanie wynikające z realizacji przeznaczenia terenu ustalonego w § 4. z wyjątkiem 
dróg i inwestycji z zakresu komunikacji publicznej, nie może przekraczać granic nieruchomości 
do której inwestor posiada tytuł prawny. 

- Wprowadza się obowiązek zapewnienia ochrony wód powierzchniowych (rzeki Skory) i 
podziemnych m.in. poprzez kompleksowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, 
rozwiązanie gospodarki wodnej, ściekowej (ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe oraz 
opadowe) i odpadami, z uwzględnieniem w miarę możliwości istniejących obiektów 
infrastruktury technicznej, w tym mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i 
składowiska odpadów na terenie Gminy Chojnów. 

- Wprowadza się obowiązek stosowania do celów grzewczych i technologicznych nośników 
energii, przyjaznych dla środowiska. 

- Wszelkie inwestycje należy prowadzić w sposób zapewniający maksymalną ochronę przyrody. 
- Ustala się obowiązek utrzymania minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej 

zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. 
- Na terenie 21.1 MW,U znajduje się Glediczja trójcierniowa Gleditsia triacanthos stanowiąca 

pomnik przyrody, wskazana do bezwzględnego  zachowania. Dopuszcza się wycinanie drzew i 
krzewów, jeżeli wynika to z odnowienia, pielęgnowania i ochrony drzewostanu.  

2. Opinie właściwych organów 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został przedłożony do 
zaopiniowania m.in.: 



• Prezesowi UKE - zaopiniowano pozytywnie - pismo: OWR-WKT-61730-75/11(2) z dnia 
11 lutego 2011r., 

• Wojewodzie Dolnośląskiemu - organ ten uzgodnił projekt planu pozytywnie Postanowieniem 
Nr 83/Lg/11 z dnia 23 lutego 2011r.,  

• Dolnośląskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu o. w Legnicy- 
uzgodniono pozytywnie pismem OL-ME-4602/12/11 z dnia 28.02.2011r. pod warunkiem 
zachowania przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. nr 239 poz. 
2019),  

• Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, organ ten uzgodnił przedmiotowy projekt planu – 
pozytywnie bez zastrzeżeń – Postanowieniem Nr 61/421/11 przy piśmie WBU/ZRP 421- 
84/429/11 z dnia 1 marca 2011r.,  

• Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Legnicy – uzgodniono pod 
warunkiem uwzględnienia zastrzeżeń sformułowanych przy piśmie ZNS-700-2-2/980/11 z dnia 
23 lutego 2011r. Zastrzeżenia zostały wprowadzone a projekt planu ponownie przedłożony 
organowi.  

• Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska i otrzymał pozytywną opinię - zgodnie z 
pismem znak WSI.410.113.2011.JA z dnia 1 marca 2011 r. 

• Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu- uzgodniono pozytywnie bez 
zastrzeżeń – przy piśmie ZU/7121/171/11 z dnia 1 marca 2011r.,  

• Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Wrocław - uzgodniono 
przedmiotowy projekt planu– pozytywnie bez zastrzeżeń –przy piśmie GDDKiA- O/Wr.P- 5- 
ab- 4390- MPZP- 142/11 z dnia 10 marca 2011r.  

3. Zgłoszone wnioski i uwagi 
Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu – uwag nie wniesiono.     

4. Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli 
zostało przeprowadzone 

Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko nie było prowadzone. 

5. Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 
realizacji postanowień dokumentu 

Nie przewiduje się propozycji dotyczących ustalenia indywidualnych „metod i częstotliwości 
prowadzenia monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu”. Zakłada się kontrolę 
realizacji postanowień planu zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 32 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z późn. zm.). 
 
Tym samym stwierdza się, że uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów w mieście Chojnów – jest możliwe, jego ustalenia są zgodne ustaleniami Studium 
uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa a procedury prac 
planistycznych wynikające z obowiązujących aktów prawnych zostały wyczerpane. 

 
Część tekstową planu stanowi treść uchwały, część graficzną oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią 
załączniki do uchwały. 
 
Przedkładam: 
1. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
2. Załączniki nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4  – rysunek planu w skali 1:1000. 
3. Załącznik nr 5 – sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych w 

planie należących do zadań własnych gminy. 
4. Załącznik nr 6 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu. 
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