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ZARZĄDZENIE Nr  24/22 

WÓJTA  GMINY CHEŁMŻA 
  

z dnia 21 marca 2022 r. 
 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów położonych w miejscowościach Głuchowo i Kończewice. 
 
 
 

Na podstawie art. 17 ust. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) zarządzam, co następuje: 

 
§ 1. Rozstrzygam o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Głuchowo 
i Kończewice, wyłożonego do publicznego wglądu w okresie od 19 stycznia 2022 r. do 18 lutego 
2022 r. 
1. W dniu 4 marca 2022 r. (i uzupełnieniu w dniu 11 marca 2022 r.)  wpłynęła do Wójta Gminy 
Chełmża uwaga ANONIMIZACJAdotycząca działek nr 355, 243/11, 226/13, 226/17 i 223/16 
w Głuchowie.  
Treść uwagi:  
Wnoszę sprzeciw odnośnie przyjętych w planie rozwiązań. W mojej ocenie wątpliwości budzi 
merytoryczne przygotowanie pani urzędnik prowadzącej spotkanie, nieumiejętność odpowiedzi 
na wszystkie zadawane pytania, co wiąże się z niedostatecznym poinformowaniem odnośnie 
skutków, ograniczeń i bezpośredniego wpływu na prowadzenie gospodarstwa rolnego, 
możliwości jego rozwoju i przeprowadzenia przyszłych inwestycji. Nieuwzględnienie potrzeb, 
pomysłów i uwag mieszkańców jest dla mnie przejawem ignorancji.  
Rozstrzygnięcie: 
Nie uwzględnia się uwagi ANONIMIZACJAdo projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Głuchowo i Kończewice dotyczącej: 
- sprzeciwu odnośnie przyjętych rozwiązań dla działki nr 243/11, obręb Głuchowo, ponieważ 
działka nr 243/11 w Głuchowie objęta projektem planu miejscowego jest  przeznaczona na cele 
R teren rolniczy, oraz zgodnie z projektem planu  przeznaczenie terenów o symbolu R umożliwia 
realizację obiektów związanych z gospodarstwem rolnym, tj. urządzenia infrastruktury 
technicznej, zabudowę gospodarczą i składową w gospodarstwie rolnym, drogi dojazdowe do 
gruntów rolnych,   
- niedostatecznego poinformowania odnośnie skutków, ograniczeń i bezpośredniego wpływu na 
prowadzenie gospodarstwa rolnego, możliwości jego rozwoju i przeprowadzenia przyszłych 
inwestycji, ponieważ ustalenia projektu planu miejscowego dla części działki nr 243/11, obręb 
Głuchowo umożliwiają dalsze prowadzenie gospodarstwa rolnego i realizację inwestycji na 
podstawie parametrów określonych w projekcie uchwały,   
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- nieuwzględnienia potrzeb, pomysłów i uwag mieszkańców, ponieważ na etapie przystąpienia 
do sporządzenia planu miejscowego ANONIMIZACJAnie złożyła wniosków,   
- zastrzeżeń dla przyjętych rozwiązań (i pozostałych uwag) dla działek nr 355, 226/13, 226/17 i 
223/16, obręb  Głuchowo, ponieważ działki znajdują się poza obszarem objętym projektem 
planu, którego granice określone zostały w uchwale Nr XLII/355/18 Rady Gminy z dnia 19 
kwietnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Głuchowo i Kończewice.  

 
2. W dniu 15 lutego 2022 r. wpłynęła do Wójta Gminy Chełmża uwaga 
ANONIMIZACJAdotycząca działek nr 351, 352 i 354 w Głuchowie. 
Treść uwagi:  
Wnoszę, aby działki nr 351, 352 i 354 w Głuchowie wzdłuż pasa drogi powiatowej 2014C 
posiadały również przeznaczenie RM teren zabudowy zagrodowej, tak jak pozostałe działki w 
tym obrębie, a nie R teren rolniczy, ponieważ jestem rolnikiem, a teren zabudowy zagrodowej 
umożliwi mi utworzenie zabudowy związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.  
Rozstrzygnięcie: 
Nie uwzględnia się uwagi ANONIMIZACJAdo projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Głuchowo i Kończewice dotyczącej:  
- przeznaczenia działek nr 351 i 352, obręb Głuchowo na cele RM teren zabudowy zagrodowej 
i R teren rolniczy, ponieważ działki położone są na terenie o symbolu R teren rolniczy zgodnie z 
projektem planu, a przeznaczenie terenu R umożliwia realizację obiektów związanych z 
gospodarstwem rolnym, tj. urządzenia infrastruktury technicznej, zabudowę gospodarczą i 
składową w gospodarstwie rolnym, drogi dojazdowe do gruntów rolnych,   
- przeznaczenia działki nr 354, obręb Głuchowo na cele RM teren zabudowy zagrodowej i R 
teren rolniczy, ponieważ działka nr 354 znajduje się poza obszarem objętym projektem planu, 
którego granice określone zostały w uchwale Nr XLII/355/18 Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 
2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów położonych w miejscowościach Głuchowo i Kończewice.  
 
3. W dniu 15 lutego 2022 r. wpłynęła do Wójta Gminy Chełmża uwaga 
ANONIMIZACJAdotycząca działki nr 353 w Głuchowie. 
Treść uwagi:  
Wnoszę, aby działka nr 353 w Głuchowie wzdłuż pasa drogi powiatowej 2014C posiadała 
również przeznaczenie RM teren zabudowy zagrodowej, tak jak pozostałe działki w tym obrębie, 
a nie R teren rolniczy, ponieważ jestem rolnikiem, a teren zabudowy zagrodowej umożliwi mi 
utworzenie zabudowy związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.  
Rozstrzygnięcie: 
Nie uwzględnia się uwagi ANONIMIZACJAdo projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Głuchowo i Kończewice o 
przeznaczenie działki nr 353, obręb Głuchowo na cele RM teren zabudowy zagrodowej a nie R 
teren rolniczy, ponieważ działka położona jest na terenie o symbolu R teren rolniczy zgodnie z 
projektem planu, a przeznaczenie terenu R umożliwia realizację obiektów związanych z 
gospodarstwem rolnym, tj. urządzenia infrastruktury technicznej, zabudowę gospodarczą i 
składową w gospodarstwie rolnym, drogi dojazdowe do gruntów rolnych.  
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4. W dniu 15 lutego 2022 r. wpłynęła do Wójta Gminy Chełmża uwaga 
ANONIMIZACJAdotycząca działki nr 243/5 w Głuchowie. 
Treść uwagi:  
Wnoszę, aby działka nr 243/5 w Głuchowie wzdłuż pasa drogi powiatowej 2014C posiadała 
również przeznaczenie RM teren zabudowy zagrodowej, tak jak pozostałe działki w tym obrębie, 
a nie R teren rolniczy, ponieważ jestem rolnikiem, a teren zabudowy zagrodowej umożliwi mi 
utworzenie zabudowy związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.  
Rozstrzygnięcie: 
Nie uwzględnia się uwagi ANONIMIZACJAdo projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Głuchowo i Kończewice o 
przeznaczenie działki nr 243/5, obręb Głuchowo na cele RM teren zabudowy zagrodowej a nie 
R teren rolniczy, ponieważ działka położona jest na terenie o symbolu R teren rolniczy zgodnie 
z projektem planu, a przeznaczenie terenu R umożliwia realizację obiektów związanych z 
gospodarstwem rolnym, tj. urządzenia infrastruktury technicznej, zabudowę gospodarczą i 
składową w gospodarstwie rolnym, drogi dojazdowe do gruntów rolnych.  
 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Chełmża. 

 
 
 
 

Wójt Gminy Chełmża 
Jacek Czarnecki 
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 UZASADNIENIE 
do zarządzenia Nr 24/22 

WÓJTA  GMINY CHEŁMŻA 
 z dnia 21 marca 2022 r. 

 
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów położonych w miejscowościach Głuchowo i Kończewice. 

 
Projekt planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w 

miejscowościach Głuchowo i Kończewice sporządzony został w wykonaniu uchwały Nr XLII/355/18 
Rady Gminy Chełmża z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Głuchowo i 
Kończewice określającej granice obszaru objętego planem.  

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 19 stycznia 2022 r. do 18 lutego 2022 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami 
odbyła się 16 lutego 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Głuchowie. Uwagi należało składać do 4 marca 
2022r. Protokół z dyskusji publicznej wraz z listą obecności stanowi integralną część dokumentacji 
planistycznej.  

UZASADNIENIE DO ROZPATRZENIA UWAG ANONIMIZACJA 
Podczas dyskusji publicznej nad projektem planu w dniu 16 lutego 2022 r., na którym zainteresowana  

ANONIMIZACJAbyła obecna, wyjaśnione zostały cele sporządzenia planu i przyjęte rozwiązania. 
Wyjaśnienia obejmowały ogólne zasady zabudowy na terenach R teren rolny i RM teren zabudowy 
zagrodowej określonych w projekcie planu miejscowego. Wyjaśniono, że w trakcie sporządzania 
projektu planu miejscowego nie rozpatrywano indywidualnie poszczególnych działek pod kątem 
własności czy też potrzeb właścicieli. W związku z ogłoszeniem/obwieszczeniem z dnia  23 kwietnia 
2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego można było składać wnioski do planu.   

Działka nr 243/11, obręb Głuchowo ma powierzchnię całkowitą 1,5001 ha i obejmuje użytki rolne 
RIIIa (0,8279 ha), RIIIb (0,4136 ha), RIVa (0,2586 ha).  Część działki nr 243/11 o powierzchni około 0,4 
ha z obrębu ewidencyjnego Głuchowo znajduje się w granicach obszaru objętego planem  określonych w 
uchwale Nr XLII/355/18 Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu 
miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz przylega do drogi powiatowej nr 2014C. W 
granicach projektu planu miejscowego działka położona jest w terenie o symbolu R teren rolniczy na 
rysunku planu nr 1. 

Zgodnie z §7 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:   
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 1 symbolem R, ustala się: 
1)przeznaczenie podstawowe terenu: teren rolniczy; 
2)przeznaczenie dopuszczalne terenu: urządzenia infrastruktury technicznej, zabudowa gospodarcza i 
składowa w gospodarstwie rolnym, drogi dojazdowe do gruntów rolnych; 
8)zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a)nieprzekraczalna linia zabudowy –zgodnie z rysunkiem planu, 
b)wysokość zabudowy: 
- budynki i wiaty: max.10,0m, 
- altany: max.6,0m,   
- urządzenia budowlane wolnostojące i na budynkach: max. 20,0m licząc od poziomu terenu, 
c)geometria dachów:  dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych: 30°-45° lub 
płaskie do 12°, 
d)minimalna i maksymalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w 
odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,01 –0,4, 
e)udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej: min.80%; 
f)min. liczba miejsc do parkowania  oraz sposób ich realizacji: nie występuje potrzeba określenia, 
h)gabaryty obiektów: 
- szerokość elewacji poszczególnych projektowanych budynków od strony  przyległych dróg: max. 
25,0m, 
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- powierzchnia zabudowy poszczególnych budynków nie może przekraczać 200,0m².  
W związku z powyższym ustalenia projektu planu miejscowego umożliwiają realizację obiektów 

związanych z gospodarstwem rolnym.  
Ustalenia projektu planu wskazują przeznaczenie i podział na tereny o symbolu R teren rolniczy oraz 

o symbolu RM zabudowy zagrodowej w celu zachowania ładu przestrzennego.  
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu nr 1 symbolami RM1÷2, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów: tereny zabudowy zagrodowej; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: drogi dojazdowe do gruntów rolnych, urządzenia infrastruktury 
technicznej, przetwórstwo rolno-spożywcze.  
Ustalenia projektu planu miejscowego w ramach zabudowy zagrodowej umożliwiają budowę budynków 
mieszkalnych związanych z gospodarstwem rolnym.  

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża 
tereny objęte projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach 
Głuchowo i Kończewice znajdują się w Strefie Aktywności Gospodarczej (AG). Studium dla 
poszczególnych stref wyznacza kategorie przeznaczenie terenów z podziałem na tereny zainwestowane i 
do zainwestowania oraz tereny otwarte, dla których dopuszczone jest ograniczone wykorzystanie zgodnie 
z ustaleniami Studium. W ramach kategorii „tereny otwarte” wyznaczono przeznaczenia terenów. Dla 
terenów objętych planem miejscowym wyznaczono przeznaczenie „tereny rolne o przewadze gruntów 
ornych R”. Dalej dla terenów R wskazanych w Studium Gminy Chełmża ustala się rolnicze użytkowanie 
gruntów, adaptację istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością jej przebudowy i rozbudowy, 
możliwość lokalizacji nowej zabudowy zagrodowej.  

W związku z dopuszczoną możliwością lokalizacji nowej zabudowy na terenach R określonych w 
Studium w projekcie planu wprowadzono tereny o przeznaczeniu RM w terenach obecnie użytkowych 
jako grunty orne. Przy wyznaczaniu projektowanego przeznaczenia terenów kierowano się zasadą ładu 
przestrzennego, zrównoważonego rozwoju i dążeniem do lokalizowania nowej zabudowy w obszarach 
zwartej zabudowy. Uwzględniono również zapisy Studium odnoszące się do ograniczonego 
wykorzystania terenów otwartych. Mając powyższe na uwadze projektowane tereny zabudowy 
zagrodowej stanowią kontynuację istniejących siedlisk pod względem funkcji, parametrów, cech oraz 
lokalizacji przestrzennej. Dla gruntów rolnych znajdujących się w oddaleniu od istniejącej zabudowy 
ustalono w projekcie planu miejscowego przeznaczenie „R tereny rolne”.  

Działka nr 355, obręb Głuchowo ma powierzchnię 7,6238 ha, działka nr 226/13, obręb Głuchowo ma 
powierzchnię 0,2998 ha, działka nr 226/17, obręb Głuchowo ma powierzchnię 0,3010 ha, działka nr 
223/16, obręb Głuchowo ma powierzchnię 0,2878 ha - działki obejmują użytki rolne.  Działki nr 355, 
226/13, 226/17 i 223/16 w Głuchowie znajdują się poza obszarem objętym projektem planu, którego 
granice określone zostały w uchwale Nr XLII/355/18 Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2018 r. o 
przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Na tym etapie 
postępowania planistycznego nie ma możliwości włączenia działek  nr 355, 226/13, 226/17 i 223/16 w 
Głuchowie  w granice obszaru, dla którego sporządzany jest plan miejscowy bez zmiany uchwały Nr 
XLII/355/18 z dnia 19.04.2018 r. i powtórzenia od początku procedury sporządzenia planu miejscowego 
w tych nowych granicach.  

 
UZASADNIENIE DO ROZPATRZENIA UWAG ANONIMIZACJA 
Podczas dyskusji publicznej nad projektem planu w dniu 16 lutego 2022 r., na którym zainteresowany 

ANONIMIZACJAbył obecny, wyjaśnione zostały cele sporządzenia planu i przyjęte rozwiązania.  
Część działki nr 351 o powierzchni około 0,4 ha z obrębu ewidencyjnego Głuchowo znajduje się w 

granicach obszaru objętego planem  określonych w uchwale Nr XLII/355/18 Rady Gminy z dnia 19 
kwietnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego 
oraz przylega do drogi powiatowej nr 2014C. Działka nr 351, obręb Głuchowo ma powierzchnię 
całkowitą 3.2839 ha i obejmuje użytki rolne RIIIa (2,4278 ha), RIIIb (0,8561 ha). W granicach projektu 
planu miejscowego działka  położona jest w terenie o symbolu R teren rolniczy na rysunku planu nr 1.  

Część działki nr 352 o powierzchni około 0,4 ha z obrębu ewidencyjnego Głuchowo znajduje się w 
granicach obszaru objętego planem  określonych w uchwale Nr XLII/355/18 Rady Gminy z dnia 19 
kwietnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego 
oraz przylega do drogi powiatowej nr 2014C. Działka nr 352, obręb Głuchowo ma powierzchnię 
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całkowitą 3.2844 ha i obejmuje użytki rolne RIIIa (2,4561 ha), RIIIb (0,8283 ha). W granicach projektu 
planu miejscowego działka położona jest w terenie o symbolu R teren rolniczy na rysunku planu nr 1. 

Zgodnie z §7 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:   
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 1 symbolem R, ustala się: 
1)przeznaczenie podstawowe terenu: teren rolniczy; 
2)przeznaczenie dopuszczalne terenu: urządzenia infrastruktury technicznej, zabudowa gospodarcza i 
składowa w gospodarstwie rolnym, drogi dojazdowe do gruntów rolnych; 
8)zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a)nieprzekraczalna linia zabudowy –zgodnie z rysunkiem planu, 
b)wysokość zabudowy: 
- budynki i wiaty: max.10,0m, 
- altany: max.6,0m,   
- urządzenia budowlane wolnostojące i na budynkach: max. 20,0m licząc od poziomu terenu, 
c)geometria dachów:  dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych: 30°-45° lub 
płaskie do 12°, 
d)minimalna i maksymalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w 
odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,01 –0,4, 
e)udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej: min.80%; 
f)min. liczba miejsc do parkowania  oraz sposób ich realizacji: nie występuje potrzeba określenia, 
h)gabaryty obiektów: 
- szerokość elewacji poszczególnych projektowanych budynków od strony  przyległych dróg: max. 
25,0m, 
- powierzchnia zabudowy poszczególnych budynków nie może przekraczać 200,0m².  

W związku z powyższym ustalenia projektu planu miejscowego umożliwiają realizację obiektów 
związanych z gospodarstwem rolnym na działce nr 351, obręb Głuchowo.  

Zgodnie z §6 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:   
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu nr 1 symbolami RM1÷2, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów: tereny zabudowy zagrodowej; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: drogi dojazdowe do gruntów rolnych, urządzenia infrastruktury 
technicznej, przetwórstwo rolno-spożywcze.  
Ustalenia projektu planu miejscowego w ramach zabudowy zagrodowej umożliwiają budowę budynków 
mieszkalnych związanych z gospodarstwem rolnym.  

Odnośnie wniosku o ustalenie również przeznaczenia działki na cele RM zabudowa zagrodowa, w 
projekcie planu przyjęto podział na tereny o symbolu R i o symbolu RM w celu zachowania ładu 
przestrzennego.  

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża 
tereny objęte projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach 
Głuchowo i Kończewice znajdują się w Strefie Aktywności Gospodarczej (AG). Studium dla 
poszczególnych stref wyznacza kategorie przeznaczenie terenów z podziałem na tereny zainwestowane i 
do zainwestowania oraz tereny otwarte, dla których dopuszczone jest ograniczone wykorzystanie zgodnie 
z ustaleniami Studium. W ramach kategorii „tereny otwarte” wyznaczono przeznaczenia terenów. Dla 
terenów objętych planem miejscowym wyznaczono przeznaczenie „tereny rolne o przewadze gruntów 
ornych R”. Dalej dla terenów R wskazanych w Studium Gminy Chełmża ustala się rolnicze użytkowanie 
gruntów, adaptację istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością jej przebudowy i rozbudowy, 
możliwość lokalizacji nowej zabudowy zagrodowej.  

W związku z dopuszczoną możliwością lokalizacji nowej zabudowy na terenach R określonych w 
Studium w projekcie planu wprowadzono tereny o przeznaczeniu RM w terenach obecnie użytkowych 
jako grunty orne. Przy wyznaczaniu projektowanego przeznaczenia terenów kierowano się zasadą ładu 
przestrzennego, zrównoważonego rozwoju i dążeniem do lokalizowania nowej zabudowy w obszarach 
zwartej zabudowy. Uwzględniono również zapisy Studium odnoszące się do ograniczonego 
wykorzystania terenów otwartych. Mając powyższe na uwadze projektowane tereny zabudowy 
zagrodowej stanowią kontynuację istniejących siedlisk pod względem funkcji, parametrów, cech oraz 
lokalizacji przestrzennej. Dla gruntów rolnych znajdujących się w oddaleniu od istniejącej zabudowy 
ustalono w projekcie planu miejscowego przeznaczenie „R tereny rolne”.  
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Działka nr 354, obręb Głuchowo ma powierzchnię całkowitą 0,3072 ha, obejmuje użytki rolne RIIIa 
(0,0087 ha), RIIIb (0,2139 ha), N (0,0846 ha) oraz przylega do drogi powiatowej. Działka nr 354 z obrębu 
ewidencyjnego Głuchowo znajduje się poza obszarem objętym projektem planu, którego granice 
określone zostały w uchwale Nr XLII/355/18 Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2018 r. o przystąpieniu do 
sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Na tym etapie postępowania 
planistycznego nie ma możliwości włączenia działki nr 354 w granice obszaru, dla którego sporządzany 
jest plan miejscowy bez zmiany uchwały Nr XLII/355/18 z dnia 19.04.2018 r. i powtórzenia od początku 
procedury sporządzenia planu miejscowego w tych nowych granicach.  

 
UZASADNIENIE DO ROZPATRZENIA UWAG ANONIMIZACJA 
Działka nr 353, obręb Głuchowo ma powierzchnię całkowitą 3.2840 ha i obejmuje użytki rolne RIIIa 

(2,7212 ha), RIIIb (0,5628 ha). Część działki nr 353 o powierzchni około 0,4 ha z obrębu ewidencyjnego 
Głuchowo znajduje się w granicach obszaru objętego planem  określonych w uchwale Nr XLII/355/18 
Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego oraz przylega do drogi powiatowej nr 2014C.  W granicach projektu 
planu miejscowego działka położona jest w terenie o symbolu R teren rolniczy na rysunku planu nr 1.  

Zgodnie z §7 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:   
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 1 symbolem R, ustala się: 
1)przeznaczenie podstawowe terenu: teren rolniczy; 
2)przeznaczenie dopuszczalne terenu: urządzenia infrastruktury technicznej, zabudowa gospodarcza i 
składowa w gospodarstwie rolnym, drogi dojazdowe do gruntów rolnych; 
8)zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a)nieprzekraczalna linia zabudowy –zgodnie z rysunkiem planu, 
b)wysokość zabudowy: 
- budynki i wiaty: max.10,0m, 
- altany: max.6,0m,   
- urządzenia budowlane wolnostojące i na budynkach: max. 20,0m licząc od poziomu terenu, 
c)geometria dachów:  dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych: 30°-45° lub 
płaskie do 12°, 
d)minimalna i maksymalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w 
odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,01 –0,4, 
e)udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej: min.80%; 
f)min. liczba miejsc do parkowania  oraz sposób ich realizacji: nie występuje potrzeba określenia, 
h)gabaryty obiektów: 
- szerokość elewacji poszczególnych projektowanych budynków od strony  przyległych dróg: max. 
25,0m, 
- powierzchnia zabudowy poszczególnych budynków nie może przekraczać 200,0m².  

W związku z powyższym ustalenia projektu planu miejscowego umożliwiają realizację obiektów 
związanych z gospodarstwem rolnym na działce nr 353, obręb Głuchowo.  

Zgodnie z §6 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:   
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu nr 1 symbolami RM1÷2, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów: tereny zabudowy zagrodowej; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: drogi dojazdowe do gruntów rolnych, urządzenia infrastruktury 
technicznej, przetwórstwo rolno-spożywcze.  
Ustalenia projektu planu miejscowego w ramach zabudowy zagrodowej umożliwiają budowę budynków 
mieszkalnych związanych z gospodarstwem rolnym.  

Odnośnie wniosku o ustalenie również przeznaczenia działki na cele RM zabudowa zagrodowa, w 
projekcie planu przyjęto podział na tereny o symbolu R i o symbolu RM w celu zachowania ładu 
przestrzennego.  

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża 
tereny objęte projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach 
Głuchowo i Kończewice znajdują się w Strefie Aktywności Gospodarczej (AG). Studium dla 
poszczególnych stref wyznacza kategorie przeznaczenie terenów z podziałem na tereny zainwestowane i 
do zainwestowania oraz tereny otwarte, dla których dopuszczone jest ograniczone wykorzystanie zgodnie 
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z ustaleniami Studium. W ramach kategorii „tereny otwarte” wyznaczono przeznaczenia terenów. Dla 
terenów objętych planem miejscowym wyznaczono przeznaczenie „tereny rolne o przewadze gruntów 
ornych R”. Dalej dla terenów R wskazanych w Studium Gminy Chełmża ustala się rolnicze użytkowanie 
gruntów, adaptację istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością jej przebudowy i rozbudowy, 
możliwość lokalizacji nowej zabudowy zagrodowej.  

W związku z dopuszczoną możliwością lokalizacji nowej zabudowy na terenach R określonych w 
Studium w projekcie planu wprowadzono tereny o przeznaczeniu RM w terenach obecnie użytkowych 
jako grunty orne. Przy wyznaczaniu projektowanego przeznaczenia terenów kierowano się zasadą ładu 
przestrzennego, zrównoważonego rozwoju i dążeniem do lokalizowania nowej zabudowy w obszarach 
zwartej zabudowy. Uwzględniono również zapisy Studium odnoszące się do ograniczonego 
wykorzystania terenów otwartych. Mając powyższe na uwadze projektowane tereny zabudowy 
zagrodowej stanowią kontynuację istniejących siedlisk pod względem funkcji, parametrów, cech oraz 
lokalizacji przestrzennej. Dla gruntów rolnych znajdujących się w oddaleniu od istniejącej zabudowy 
ustalono w projekcie planu miejscowego przeznaczenie „R tereny rolne”.  
 

UZASADNIENIE DO ROZPATRZENIA UWAG ANONIMIZACJA 
Działka nr 243/5, obręb Głuchowo ma powierzchnię całkowitą 4.00 ha i obejmuje użytki rolne RIIIa 

(4.00 ha). Część działki nr 243/5 o powierzchni około 0,8 ha z obrębu ewidencyjnego Głuchowo znajduje 
się w granicach obszaru objętego planem  określonych w uchwale Nr XLII/355/18 Rady Gminy z dnia 
19 kwietnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego oraz przylega do drogi powiatowej nr 2014C. W granicach projektu planu miejscowego 
działka  położona jest w terenie o symbolu R teren rolniczy na rysunku planu nr 1.  

Zgodnie z §7 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:   
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu nr 1 symbolem R, ustala się: 
1)przeznaczenie podstawowe terenu: teren rolniczy; 
2)przeznaczenie dopuszczalne terenu: urządzenia infrastruktury technicznej, zabudowa gospodarcza i 
składowa w gospodarstwie rolnym, drogi dojazdowe do gruntów rolnych; 
8)zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a)nieprzekraczalna linia zabudowy –zgodnie z rysunkiem planu, 
b)wysokość zabudowy: 
- budynki i wiaty: max.10,0m, 
- altany: max.6,0m,   
- urządzenia budowlane wolnostojące i na budynkach: max. 20,0m licząc od poziomu terenu, 
c)geometria dachów:  dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych: 30°-45° lub 
płaskie do 12°, 
d)minimalna i maksymalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w 
odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,01 –0,4, 
e)udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej: min.80%; 
f)min. liczba miejsc do parkowania  oraz sposób ich realizacji: nie występuje potrzeba określenia, 
h)gabaryty obiektów: 
- szerokość elewacji poszczególnych projektowanych budynków od strony  przyległych dróg: max. 
25,0m, 
- powierzchnia zabudowy poszczególnych budynków nie może przekraczać 200,0m².  

W związku z powyższym ustalenia projektu planu miejscowego umożliwiają realizację obiektów 
związanych z gospodarstwem rolnym na działce nr 243/5, obręb Głuchowo.  

Zgodnie z §6 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:   
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu nr 1 symbolami RM1÷2, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów: tereny zabudowy zagrodowej; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: drogi dojazdowe do gruntów rolnych, urządzenia infrastruktury 
technicznej, przetwórstwo rolno-spożywcze.  
Ustalenia projektu planu miejscowego w ramach zabudowy zagrodowej umożliwiają budowę budynków 
mieszkalnych związanych z gospodarstwem rolnym.  
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Odnośnie wniosku o ustalenie również przeznaczenia działki na cele RM zabudowa zagrodowa, 
wyjaśnia się, że w projekcie planu przyjęto podział na tereny o symbolu R i o symbolu RM w celu 
zachowania ładu przestrzennego.  

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża 
tereny objęte projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach 
Głuchowo i Kończewice znajdują się w Strefie Aktywności Gospodarczej (AG). Studium dla 
poszczególnych stref wyznacza kategorie przeznaczenie terenów z podziałem na tereny zainwestowane i 
do zainwestowania oraz tereny otwarte, dla których dopuszczone jest ograniczone wykorzystanie zgodnie 
z ustaleniami Studium. W ramach kategorii „tereny otwarte” wyznaczono przeznaczenia terenów. Dla 
terenów objętych planem miejscowym wyznaczono przeznaczenie „tereny rolne o przewadze gruntów 
ornych R”. Dalej dla terenów R wskazanych w Studium Gminy Chełmża ustala się rolnicze użytkowanie 
gruntów, adaptację istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością jej przebudowy i rozbudowy, 
możliwość lokalizacji nowej zabudowy zagrodowej.  

W związku z dopuszczoną możliwością lokalizacji nowej zabudowy na terenach R określonych w 
Studium w projekcie planu wprowadzono tereny o przeznaczeniu RM w terenach obecnie użytkowych 
jako grunty orne. Przy wyznaczaniu projektowanego przeznaczenia terenów kierowano się zasadą ładu 
przestrzennego, zrównoważonego rozwoju i dążeniem do lokalizowania nowej zabudowy w obszarach 
zwartej zabudowy. Uwzględniono również zapisy Studium odnoszące się do ograniczonego 
wykorzystania terenów otwartych. Mając powyższe na uwadze projektowane tereny zabudowy 
zagrodowej stanowią kontynuację istniejących siedlisk pod względem funkcji, parametrów, cech oraz 
lokalizacji przestrzennej. Dla gruntów rolnych znajdujących się w oddaleniu od istniejącej zabudowy 
ustalono w projekcie planu miejscowego przeznaczenie „R tereny rolne”.  
 

 
 
 

 
Załącznik:  rysunek z lokalizacją działek.  
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