
UCHWAŁA NR XXVIII.238.2021 
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE 

z dnia 22 lutego 2021 r. 

w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. 
Szkolnej w Człuchowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), Uchwały Nr XX.177.2020 Rady 
Miejskiej w Człuchowie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Szkolnej i al. Wojska Polskiego w Człuchowie oraz Uchwały 
Nr XXIII.205.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XX.177.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 19 czerwca 2020 r., w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Szkolnej 
i al. Wojska Polskiego w Człuchowie po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Człuchów przyjętego uchwałą Nr LIII/306/2009 Rady 
Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2009 r., uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne. 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. 
Szkolnej w Człuchowie, zwany dalej planem.  

2. Planem miejscowym objęto obszar o łącznej powierzchni około 1,1 ha. 

3. Integralną częścią uchwały są: 

1) rysunek planu miejscowego w skali 1:1000 - zwany dalej rysunkiem planu, stanowiące załącznik nr 1 do 
uchwały; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały, 

4) dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały. 

4. Oznaczenia graficzne rysunku planu będące obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice opracowania planu; 

2) linie rozgraniczające; 

3) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1Up – teren usług publicznych; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) wymiarowanie. 

5. Pozostałe oznaczenia nie wymienione w ust. 4 i 5 stanowią treści mapy zasadniczej z państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę; 

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293 z późn. zm.); 

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć część graficzną planu, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały; 

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi; 
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5) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozdzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania; 

6) symbolu terenu (XY) – należy przez to rozumieć oznaczenie terenu wydzielonego liniami 
rozgraniczającymi, gdzie (X) stanowi numer porządkowy terenu, (Y) stanowi symbol literowy 
przeznaczenia; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar na którym 
dopuszcza się wznoszenie zabudowy, linia ta nie dotyczy tych elementów zabudowy, które są usytuowane 
w całości poniżej poziomu terenu oraz takich jak np. wykusze, balkony itp., nie dotyczy także takich 
elementów jak wejścia, schody, podesty, rampy itp.; 

2. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie 
z definicjami wynikającymi z przepisów odrębnych. 

Rozdział 2. 
Ustalenia ogólne. 

§ 3. W planie miejscowym nie występuje potrzeba określania: 

1) zasad kształtowania krajobrazu, 

2) granic i sposobu zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, 

3) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, 

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, 

5) szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu 
zabudowy, 

6) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 

§ 4. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) w zakresie istniejącej zabudowy dopuszcza się zachowanie budynków i budowli: 

a) usytuowanych w odległości mniejszej od granicy z sąsiednią działką budowlaną niż dopuszczają to 
przepisy odrębne, z możliwością prowadzenia w ich obrębie robót budowlanych, 

b) o wskaźnikach większych niż określone w planie, z możliwością prowadzenia w ich obrębie robót 
budowlanych, bez możliwości zwiększenia wskaźników przekroczonych, 

c) o funkcji, która nie jest zgodna z przeznaczeniem określonym w niniejszym planie, dla których 
dopuszcza się ich remont i przebudowę, pod warunkiem zachowania parametrów i wskaźników 
istniejących, 

d) o formie dachów innych niż ustalone w planie, 

2) dopuszcza się lokalizację budynków  w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki 
budowlanej, 

3) obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów zawarte w rozdziale 3. 

§ 5. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

1) obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, za wyjątkiem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacji, 

2) obowiązuje zachowania walorów środowiska przyrodniczego, w tym istniejącej zieleni, pojedynczych 
drzew i krzewów oraz ich skupisk, 

3) obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów zawarte w rozdziale 3. 

§ 6. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych 
oraz dóbr kultury współczesnej: w granicach obszaru objętego planem miejscowym nie znajdują się obszary 
oraz obiekty ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków. 
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§ 7. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 

1) obsługę komunikacyjną terenu objętego planem poprzez drogę wewnętrzną do drogi publicznej ul. Szkolna 
zlokalizowana poza obszarem opracowania planu, 

2) powiązanie obszaru objętego planem z zewnętrznym układem komunikacyjnym realizowane będzie 
poprzez drogę publiczną ul. Szkolną i Wojska Polskiego, 

3) obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów zawarte w rozdziale 3, 

4) w liniach rozgraniczających dopuszcza się sytuowanie sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami 
odrębnymi, a także przebudowy, zmiany lokalizacji, istniejących sieci kolidujących z planowaną zabudową, 

5) w ramach zaopatrzenia w wodę: 

a) obowiązuje nakaz zaopatrzenia w wodę z gminnego systemu wodociągowego, 

b) zapewnienie wody w warunkach kryzysowych następuje zgodnie z wymogami obrony cywilnej, 

c) wodę dla celów przeciwpożarowych należy zapewnić z istniejących i projektowanych sieci, uzbrojonych 
w hydranty lub z innych źródeł, z dopuszczeniem lokalizacji zbiorników przeciwpożarowych, 

6) odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej następuje zgodnie z przepisami odrębnymi, 

7) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej lub w obrębie działki budowlanej, następuje 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

8) w ramach zaopatrzenia w energię elektryczną: 

a) dopuszcza się rozbudowę sieci i urządzeń przesyłu energii elektrycznej do zaopatrzenia zabudowy 
w energię elektryczną, w oparciu o istniejące i projektowane linie energetyczne średniego i niskiego 
napięcia, 

b) zaopatrzenie zabudowy w energię elektryczną będzie się odbywać z istniejących i projektowanych stacji 
transformatorowych, 

c) dopuszcza się realizację paneli fotowoltaicznych o mocy nie przekraczającej 100 kW, 

9) zaopatrzenie w ciepło pochodzić będzie z indywidualnych źródeł, z zastosowaniem technologii i paliw 
nie przekraczających dopuszczalnych norm emisji, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

10) w ramach zaopatrzenia w gaz: 

a) ustala się, iż pochodzić ono będzie z istniejącej sieci gazowej lub z indywidualnych źródeł, 
w szczególności z butli gazowych, 

b) dopuszcza się rozbudowę sieci gazowej wraz z infrastrukturą w celu gazyfikacji obszaru. 

11) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej wykorzystana zostanie istniejąca i projektowana sieć 
telekomunikacyjną, 

12) w zakresie gospodarki odpadami: 

a) na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia 
odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji; 

b) odpady należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności 
ustawą o odpadach. 

§ 8. 1. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy dla terenu oznaczonego symbolem:  

- 1Up – 0%. 

Rozdział 3. 
Ustalenia szczegółowe. 

§ 9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1Up ustala się: 

1) przeznaczenie: teren usług publicznych; 
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2) obiekty towarzyszące: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, lokalizacja zabudowy 
towarzyszącej w formie wiat, garaży, budynków gospodarczych, dojścia, dojazdy, zieleń urządzona itp.; 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustala się realizację zabudowy w obrębie nieprzekraczalnych linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu 
oraz przepisami odrębnymi, 

b) ustala się nakaz zastosowania jednolitej kolorystyki dachów oraz elewacji na wszystkich budynkach 
w obrębie działki budowlanej, 

c) ustala się realizację dojść i dojazdów jako utwardzonych, 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu – nie ustala się; 

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) intensywność zabudowy  działki budowlanej: minimalna 0,3 - maksymalną 2,5, 

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 15% powierzchni działki budowlanej, 

c) powierzchnia zabudowy do 65% powierzchni działki budowlanej, 

d) minimalna liczba miejsc do parkowania - 1 stanowisko na 1000m2 powierzchni użytkowej, 

e) minimalna liczba miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – minimum 
1 stanowisko na każde rozpoczęte 15 miejsc do parkowania, 

f) gabaryty obiektów: 

- wysokość zabudowy – nie więcej niż 12,0 m, 

- wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej – nie więcej niż 5,0 m, 

- geometria dachu i jego układ: dachy dowolne. 

Rozdział 4. 
Przepisy końcowe. 

§ 10. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Człuchowa. 

§ 11. Dla terenu opracowania planu traci moc Uchwała Nr XXXVII.274.2013 Rady Miejskiej 
w Człuchowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego tereny pod zabudowę mieszkaniową, usługi, i przemysł w rejonie al. Jana Pawła 
II, al. Wojska Polskiego i ul. Kasztanowej w Człuchowie. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

§ 13. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Gminy Miejskiej 
Człuchów. 
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Przewodniczący Rady 
 
 

Jerzy Górny 
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU PRZY
UL. SZKOLNEJ W CZŁUCHOWIE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXVIII.238.2021 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE Z DNIA 22 LUTEGO 2021 R.

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA

CZŁUCHÓW
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII.238.2021 

Rady Miejskiej w Człuchowie 

z dnia 22 lutego 2021 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU 

W czasie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego przy ul. Szkolnej w Człuchowie, w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do 
projektu planu.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E6B88DAA-9298-41D4-ADB1-142A96C552CB. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII.238.2021 

Rady Miejskiej w Człuchowie 

z dnia 22 lutego 2021 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293.) określa się następujący sposób realizacji i zasady finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej przewidziane na obszarze objętym niniejszą uchwałą: 

- infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, cieplna oraz infrastruktura związana z obsługą dróg – budowa, 
rozbudowa, przebudowa lub modernizacja istniejących. 

2. Realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym m.in. 
z ustawą: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Prawo ochrony środowiska, o drogach 
publicznych, o gospodarce nieruchomościami. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych 
i ciepła realizowane będą w sposób określony w ustawie Prawo energetyczne. Dopuszcza się etapową realizację 
inwestycji. 

3. Realizacja zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, będzie finansowana z budżetu gminy przy wykorzystaniu środków pozyskanych ze źródeł 
zewnętrznych.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII.238.2021 

Rady Miejskiej w Człuchowie 

z dnia 22 lutego 2021 r. 

Zalacznik4.gml 

Rada Miejska w Człuchowie na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. dz. u. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) przygotowała dane 

przestrzenne dla planu, które stanowią załącznik w postaci cyfrowej do uchwały.
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UZASADNIENIE 
 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Szkolnej w Człuchowie 
 

Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr XXXVII.274.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z 
dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny pod zabudowę mieszkaniową, usługi, i przemysł 
w rejonie al. Jana Pawła II, al. Wojska Polskiego i ul. Kasztanowej w Człuchowie. Plan podlega zmianie w zasięgu granic niniejszego opracowania. 

Powierzchnia obszaru planu miejscowego wynosi 1,1 ha i obejmuje teren przy ulicy Szkolnej w Człuchowie. Obszar objęty planem zlokalizowany jest w centralnej 
części miasta Człuchów.   

Celem przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest umożliwienie zagospodarowania budynku po dawnym gimnazjum 
na szerszy zakres usług publicznych oraz aktualizację granic dróg publicznych.  

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Człuchowa teren objęty planem miejscowym położony jest w 
strefie B – zabudowa wielofunkcyjna śródmieścia i centrum. Plan miejscowy uwzględnia dyspozycje studium. Przedkładany do uchwalenia plan miejscowy spełnia wymóg 
art. 20 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – nie narusza ustaleń obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Człuchowa. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przedkładany do uchwalenia jest realizacją uchwały inicjacyjnej nr XX.177.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z 
dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Szkolnej i al. Wojska 
Polskiego w Człuchowie oraz uchwały nr XXIII.205.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX.177.2020 Rady 
Miejskiej w Człuchowie z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
przy ul. Szkolnej i al. Wojska Polskiego w Człuchowie. W/w zmiana uchwały polega na wyłączeniu z zakresu opracowania terenu położonego przy al. Wojska Polskiego. 
Zgodnie z wykazem nieruchomości stanowiących tereny zamknięte w resorcie obrony narodowej ustanowionym decyzją Ministra Obrony Narodowej, działka nr 58 
położona w Człuchowie przy al. Wojska Polskiego 11 znajduje się w obszarze zamkniętym. W związku z tym, postanowiono w pierwszej kolejności uregulować stan 
formalno-prawny w części dotyczącej fragmentu drogi – al. Wojska Polskiego przebiegającej przez teren w/w działki. Po wyłączeniu przedmiotowego fragmentu drogi z 
obszaru zamkniętego dokona się stosownej aktualizacji obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wyznaczenia granic: obszaru 
zamkniętego i funkcji drogi al. Wojska Polskiego.  

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po uchwaleniu nowy plan miejscowy w swoich granicach spowoduje utratę mocy 
obowiązującego miejscowego planu. 

 
 

 

 

 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E6B88DAA-9298-41D4-ADB1-142A96C552CB. Podpisany Strona 1



Na podstawie art. 15. Ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) dla projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Szkolnej w Człuchowie, określa się: 
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Wymagania ładu przestrzennego, w tym 
urbanistyki i architektury 

Obszar opracowania obejmuje teren przy ulicy Szkolnej w Człuchowie.  
Miasto Człuchów leży pomiędzy jeziorami: Urzędowym, Miejskim Małym, Miejskim Dużym oraz 
największym – Rychnowskim, w północnej części Krajny, w pasie Pojezierza Południowopomorskiego 
(w tym Pojezierza Krajeńskiego), w odległości 136 km na południowy zachód od Gdańska.  
W ramach struktury funkcjonalno-przestrzennej w studium wyznaczone zostały strefy, dla których 
określono podstawowe wskaźniki i zasady zagospodarowania. 
Zgodnie z aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Człuchowa teren objęty planem zlokalizowany jest w strefie B – zabudowa 
wielofunkcyjna śródmieścia i centrum. Głównymi funkcjami tej strefy są: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna w istniejących osiedlach, zabudowa mieszkaniowo - usługowa i zabudowa usługowa na 
zabytkowych przedmieściach, usługi publiczne, usługi sportu i rekreacji o znaczeniu ogólnomiejskim i 
ponadlokalnym, zabudowa usługowa i produkcyjno - usługowa, magazyny i składy, rzemiosło o 
charakterze produkcyjnym przy drodze krajowej nr 22 – al. Jana Pawła II oraz węzeł integracyjny na 
terenie bazy PKS.  
Śródmieście rozwijać się będzie w kierunku podnoszenia jakości przestrzeni i istniejących funkcji z 
możliwością wprowadzenia uzupełniających funkcji ponadlokalnych i usług związanych z obsługą 
osiedli. 
Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury zostały uwzględnione poprzez 
określenie nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz parametrów projektowanej zabudowy będących w 
harmonii z zabudową sąsiadującą oraz funkcją terenu.  
 

Walory architektoniczne i krajobrazowe 

Analizowany obszar nie znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior 
Człuchowskich. Obszar planu nie znajduje się w obszarze Natura 2000. Teren w granicach planu nie 
znajdują się w obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne.  
Teren objęty planem stanowi zurbanizowane centrum miasta Człuchowa - w analizowanym obszarze 
znajdują się budynki po dawnym gimnazjum.  

Wymagania ochrony środowiska, w tym 
gospodarowania wodami i ochrony gruntów 
rolnych i leśnych 

Plan ustala zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, za wyjątkiem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacji.  W planie 
obowiązuje zachowanie walorów środowiska przyrodniczego, w tym istniejącej zieleni, pojedynczych 
drzew i krzewów oraz ich skupisk. 
W planie ustalono zaopatrzenie w wodę z gminnego systemu wodociągowego. W planie ustalono 
odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi. W planie ustalono 
odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej lub w obrębie działki budowlanej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.  
Na obszarze objętym planem nie występują tereny związane z ochroną gruntów rolnych i leśnych. 
Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w granicach administracyjnych miasta Człuchów. 

Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i W granicach obszaru objętego planem miejscowym nie znajdują się obszary oraz obiekty ujęte w 
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zabytków oraz dóbr kultury współczesnej wojewódzkiej ewidencji zabytków. 
Wymagania ochrony zdrowia oraz 
bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby 
osób niepełnosprawnych 

Wymagania potrzeb osób niepełnosprawnych winny być zapewnione poprzez takie projektowanie 
obiektów, które zmierzało będzie do eliminacji barier architektonicznych w projektowanych obiektach.  

Walory ekonomiczne przestrzeni 

Walorami ekonomicznymi przestrzeni obszaru opracowania planu są: położenie oraz istniejąca 
infrastruktura. Za projektowanym przeznaczeniem przemawia umożliwienie zagospodarowania 
budynku po dawnym gimnazjum na szerszy zakres usług publicznych. Teren wolny od zabudowy – 
możliwość racjonalnego, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju zagospodarowania terenu.  

Prawo własności 
Przyjęte w planie miejscowym rozwiązania nie będą miały wpływu na nieruchomości sąsiednie oraz nie 
ograniczają prawa własności. 

Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Nie występuje potrzeba określania w planie miejscowym.  

Potrzeby interesu publicznego 

Zagospodarowanie przestrzenne i zasady jego realizacji ustalone w planie dostosowane są do 
uwarunkowań przyrodniczych. Skutkiem realizacji zapisów planu będzie umożliwienie 
zagospodarowania budynku po dawnym gimnazjum na szerszy zakres usług publicznych oraz 
aktualizacja granic dróg publicznych. 

Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury 
technicznej, w szczególności sieci 
szerokopasmowych 

Z uwagi na położenia obszaru opracowania planu miejscowego oraz charakter planowanego 
zagospodarowanie nie wystąpi potrzeba budowy nowego systemu infrastruktury technicznej. W planie 
ustalono ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej w tym obsługę nowego zainwestowania w oparciu o istniejące oraz projektowane systemy 
infrastruktury technicznej. Dla realizacji ustaleń planu zakłada się możliwość rozbudowy istniejących 
sieci uzbrojenia terenu. 

Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach 
nad studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, 
miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego oraz planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa, w tym przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej 

Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad projektem planu miejscowego zostało zrealizowane 
poprzez wypełnienie ustawowego obowiązku, o którym mowa w art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.). 
Ogłoszono w prasie oraz zamieszczono na stronie internetowej Miasta Człuchów i na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Miasta Człuchów, obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Szkolnej i al. Wojska Polskiego w 
Człuchowie wraz z informacją o możliwości składania wniosków do planu w siedzibie Urzędu Miasta w 
Człuchowie, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. 
Ponadto udział społeczeństwa zostanie zapewniony w trakcie wyłożenia projektu planu miejscowego 
do publicznego wglądu, a także w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami. 

Zachowanie jawności i przejrzystości procedur 
planistycznych 

Zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych następuje poprzez wypełnienie wymagań 
nałożonych na organ sporządzający projekt planu miejscowego w ustawie z dnia 27 marca 2003 r., o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i 
jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności 

Planowane zagospodarowanie i zainwestowanie zostanie zaopatrzone w odpowiednią ilość i jakość 
wody z gminnego systemu wodociągowego. W warunkach kryzysowych zaopatrzenie w wodę zgodnie z 
wymogami obrony cywilnej. Wodę dla celów przeciwpożarowych należy zapewnić z istniejących i 
projektowanych sieci, uzbrojonych w hydranty lub z innych źródeł, z dopuszczeniem lokalizacji 
zbiorników przeciwpożarowych. 
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Ustalając przeznaczenie terenu lub określając 
potencjalny sposób zagospodarowania i 
korzystania z terenu, organ waży interes 
publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w 
postaci wniosków i uwag, zmierzające do 
ochrony istniejącego stanu zagospodarowania 
terenu, jak i zmian w zakresie jego 
zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, 
środowiskowe i społeczne. 

Przeznaczenie terenu oraz sposób jego zagospodarowania został wykonany w sposób zgodny z 
obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Człuchowa. 
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Kształtowanie struktur przestrzennych przy 
uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 
transportochłonności układu przestrzennego.  

Sposób zagospodarowania terenów - obsługę komunikacyjną terenu objętego planem stanowią drogi 
publiczne ul. Szkolna i al. Wojska Polskiego oraz drogi publiczne i tereny dróg wewnętrznych 
zlokalizowane poza obszarem opracowania planu, oraz tereny komunikacji wewnętrznej, 

Lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w 
sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne 
wykorzystanie publicznego transportu 
zbiorowego jako podstawowego środka 
transportu. 

Nie występuje potrzeba określania.   

Zapewnianie rozwiązań przestrzennych, 
ułatwiających przemieszczanie się pieszych i 
rowerzystów. 

Intensywność zabudowy w planie miejscowym nie powoduje konieczności projektowania ciągów 
pieszych i rowerowych. Komunikacja piesza i rowerowa może odbywać się w ciągu dróg publicznych 
oraz dróg wewnętrznych zlokalizowanych poza obszarem opracowania.  

Dążenie do planowania i lokalizowania nowej 
zabudowy: 
a) na obszarach o w pełni wykształconej zwartej 

strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w 
granicach jednostki osadniczej w rozumieniu 
art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. 
o urzędowych nazwach miejscowości i 
obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 
1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141), w 
szczególności poprzez uzupełnianie 
istniejącej zabudowy, 

b) na terenach położonych na obszarach innych 
niż wymienione w lit. a, wyłącznie w sytuacji 
braku dostatecznej ilości terenów 
przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy 
położonych na obszarach, o których mowa w 
lit. a; przy czym w pierwszej kolejności na 
obszarach w najwyższym stopniu 
przygotowanych do zabudowy, przez co 
rozumie się obszary charakteryzujące się 
najlepszym dostępem do sieci 
komunikacyjnej oraz najlepszym stopniem 

Lokalizacja inwestycji następuje w jednostce osadniczej (miasto Człuchów), w rozumieniu art. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. 
Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141).  
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wyposażenia w sieci wodociągowe, 
kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, 
ciepłownicze oraz sieci i urządzenia 
telekomunikacyjne, adekwatnych dla nowej, 
planowanej zabudowy 
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Pkt 2 

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, o której mowa w art. 32. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym została sporządzona przez Burmistrza Miasta Człuchowa w 2018 r. Zgodnie z art. 32. ust. 2, Burmistrz Miasta Człuchowa 
przekazał Radzie Miejskiej w Człuchowie wyniki analizy. Rada Miejska w Człuchowie podjęła uchwałę w sprawie aktualności planów miejscowych i studium 
miasta: 

 Uchwała nr XL.II.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Człuchów. 

 

Zgodnie z wieloletnim programem opracowania planów miejscowych sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego przy ul. Szkolnej w Człuchowie wpisuje się w programie jako: 
 
„Docelowo przyjmuje się sukcesywne sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego według aktualnych potrzeb i możliwości 
finansowych miasta.” 
 
Teren opracowania planu miejscowego był objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
 

Pkt 3 
Wpływ na finanse publiczne oraz budżet miasta został określony w Prognozie skutków finansowych sporządzonej do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  

 
 

 
 

………………………………………… 
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