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ZARZĄDZENIE Nr  25/22 

WÓJTA GMINY CHEŁMŻA 
  

z dnia 21 marca 2022 r. 
 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów położonych w miejscowościach Nowa Chełmża i Skąpe. 
 
Na podstawie art. 17 pkt 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 Nowa 
Chełmża i Skąpe, wyłożonego do publicznego wglądu w okresie od 19 stycznia 2022 r. do 18 
lutego 2022 r. 
1. W dniu 2 marca 2022 r. wpłynęła do Wójta Gminy Chełmża uwaga ANONIMIZACJA   

dotycząca działek nr 252/1, nr 252/4, nr 240/3 w Skąpem.  
Treść uwagi:  
Wątpliwe jest tworzenie budownictwa zagrodowego na działkach takich jak moja o  
powierzchni 3000 m2 i mniejszych, w związku z tym proszę przeznaczyć działki na zabudowę 
mieszkaniowo-usługową.  
Rozstrzygnięcie:  
Nie uwzględnia się uwagi ANONIMIZACJA do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Nowa 
Chełmża i Skąpe dotyczącej: 
− przeznaczenia działek nr 252/1 i nr 252/4, obręb Skąpe na cele mieszkaniowo-usługowe, 

ponieważ działki znajdują się poza obszarem objętym projektem planu, którego granice 
określone zostały w uchwale Nr XLII/354/18 Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2018 r. o 
przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów położonych w miejscowościach Nowa Chełmża i Skąpe, 

− zmiany przeznaczenia działki nr 240/3, obręb Skąpe na cele zabudowy mieszkaniowo-
usługowej, ponieważ zmiana funkcji w terenie budownictwa zagrodowego (czyli RM 
tereny zabudowy zagrodowej) wymagałaby uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III na cele nierolnicze.  

2. W dniu 3 marca 2022 r. wpłynęła do Wójta Gminy Chełmża uwaga ANONIMIZACJA 
dotycząca działek nr 279 i nr 280 w Skąpem. 
Treść uwagi:  

1) włączenie do planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 279 i przeznaczenie w 
całości pod zabudowę na cele mieszkaniowe z opcją prowadzenia nieuciążliwych usług 
(oznaczone jako obszar MN z opcją UM); 
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2) zmiana na działce nr 280 obszaru oznaczonego RM4 na obszar mieszkaniowo-usługowy 
(oznaczenie obszaru symbolem MN z opcją UM) z przeznaczeniem dopuszczalnym 
zabudowa zagrodowa; 

3) uwzględnienie opracowanej w 2009 r. koncepcji planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Skąpe.  

Rozstrzygnięcie: 
Nie uwzględnia się uwagi ANONIMIZACJA do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Nowa 
Chełmża i Skąpe dotyczącej:  
1) ujęcia działki nr 279, obręb Skąpe, ponieważ działka znajduje się poza obszarem objętym 

projektem planu, którego granice określone zostały w uchwale Nr XLII/354/18 Rady 
Gminy z dnia 19 kwietnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Nowa 
Chełmża i Skąpe;  

2) zmiany przeznaczenia części działki nr 280, obręb Skąpe w projekcie planu w terenie RM 
zabudowa zagrodowa - na cele mieszkaniowo-usługowe z przeznaczeniem 
dopuszczalnym zabudowa zagrodowa, ponieważ grunty klasy III o przeznaczeniu 
mieszkaniowo-usługowym a także „mieszkaniowo-usługowym z dopuszczeniem 
zabudowy zagrodowej” wymaga uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 
zmianę przeznaczenia gruntów; 

3) uwzględnienia opracowanej w 2009 r. koncepcji planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Skąpe, ponieważ projekt planu sporządzany jest w granicach określonych w uchwale 
Nr XLII/354/18 Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w 
miejscowościach Nowa Chełmża i Skąpe.  

 
§ 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 25/22 
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 Nowa Chełmża i Skąpe. 
 

Projekt planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych  
w miejscowościach Nowa Chełmża i Skąpe sporządzony został w wykonaniu uchwały Nr 
XLII/354/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w 
miejscowościach Nowa Chełmża i Skąpe 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 10 lutego 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Skąpem. Uwagi należało 
składać do 4 marca 2022 r. Protokół z dyskusji publicznej wraz z listą obecności stanowi 
integralną część dokumentacji planistycznej.  

Uzasadnienie do rozpatrzenia uwagi ANONIMIZACJA. 
Podczas dyskusji publicznej nad projektem planu w dniu 10 lutego 2022 r., na której 

ANONIMIZACJA była obecna, wyjaśnione zostały cele sporządzenia planu i przyjęte 
rozwiązania.  

Działka nr 240/3 z obrębu Skąpe znajduje się w granicach projektu planu miejscowego, 
ustalone jest przeznaczenie terenu: RM9 tereny zabudowy zagrodowej.  Zgodnie z wypisem z 
ewidencji gruntów na działce nr 240/3, obręb Skąpe o powierzchni całkowitej 0,30 ha znajdują 
się użytki rolne klasy RIIIa.  

Zgodnie z art. 7  ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 
z 2021r. poz. 1326, 2163) przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, 
wymagającego zgody gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III – wymaga uzyskania 
zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, z zastrzeżeniem ust. 2a,  dokonuje się w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w 
przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W myśl ust. 2a  nie wymaga 
uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na cele nierolnicze i 
nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III, jeżeli grunty te spełniają łącznie 
następujące warunki: 
1) co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej 
zabudowy; 
2) położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 815); 
3) położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z 
późn. zm.); 
4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy 
stanowią kilka odrębnych części. 
Ponadto na potrzeby sporządzania planu miejscowego pod uwagę wzięto uzyskaną zgodę na 
zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze na etapie uchwalania 
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(nieobowiązującego obecnie)  miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Chełmża.  

Użytki rolne klasy I-III objęte projektem planu miejscowego poddane zostały analizie pod 
kątem konieczności uzyskania stosownej zgody Ministra, także na działce nr 240/3. W wyniku 
analizy na obszarze objętym planem miejscowym ustalono przeznaczenie terenu z podziałem na 
część nierolniczą np.: MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, UM teren zabudowy 
usługowo-mieszkaniowej, zaś pozostałe użytki rolne klasy I-III zostały przeznaczone na cele 
rolnicze, np.: RM tereny zabudowy zagrodowej.  W związku z tym na działce nr 240/3 ustalono 
przeznaczenie terenu rolnicze tj. RM teren zabudowy zagrodowej, ponieważ wymagane byłoby 
uzyskanie stosownej zgody Ministra. Działki o powierzchni 3000 m2 i mniejsze, które mogą 
powstać zgodnie z ustaleniami projektu planu miejscowego umożliwiają lokalizację 
budownictwa zagrodowego.  

Działki nr 252/1 i nr 252/4 z obrębu ewidencyjnego Skąpe znajdują się poza obszarem 
objętym projektem planu, którego granice określone zostały w uchwale Nr XLII/354/18 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 252/1 i 
nr 252/4 w granice obszaru, dla którego sporządzany jest plan miejscowy bez zmiany uchwały 
Nr XLII/354/18 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 10 lutego 2022 r., na którym 

zainteresowany ANONIMIZACJA był obecny, wyjaśnione zostały cele sporządzenia planu i 
przyjęte rozwiązania.  

Działka nr 280 z obrębu Skąpe znajduje się w granicach projektu planu miejscowego, ustalone 
jest przeznaczenie terenu: MN18 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; RM4 tereny 
zabudowy zagrodowej. Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów na działce nr 280, obręb Skąpe  
o powierzchni całkowitej 0,23 ha znajdują się użytki rolne klasy RIIIa.   

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 
z 2021r. poz. 1326 z późn.zm.) przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i 
nieleśne, wymagającego zgody gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III – wymaga 
uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, z zastrzeżeniem ust. 2a,  dokonuje 
się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie 
określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W myśl ust. 2a  nie 
wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na cele 
nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III, jeżeli grunty te 
spełniają łącznie następujące warunki: 
1) co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej 
zabudowy; 
2) położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 815); 
3) położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z 
późn. zm.); 
4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy 
stanowią kilka odrębnych części. 
Ponadto na potrzeby sporządzania planu miejscowego pod uwagę wzięto uzyskaną zgodę na 
zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze na etapie uchwalania 
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(nieobowiązującego obecnie)  miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Chełmża.  

Użytki rolne klasy I-III objęte projektem planu miejscowego poddane zostały analizie pod 
kątem konieczności uzyskania stosownej zgody Ministra, także na działce nr 280. W wyniku 
analizy na obszarze objętym planem miejscowym ustalono przeznaczenie terenu z podziałem na 
część nierolniczą np.: MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, UM teren zabudowy 
usługowo-mieszkaniowej, zaś pozostałe użytki rolne klasy I-III zostały przeznaczone na cele 
rolnicze, np.: RM tereny zabudowy zagrodowej.  

Na działce nr 280, obręb Skąpe część użytków rolnych klasy III nie wymaga uzyskania zgody 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, stąd przeznaczenie MN tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Na pozostałej części działki nr 280 ustalono przeznaczenie RM teren zabudowy 
zagrodowej. Nie ma możliwości ustalenia przeznaczenia terenu na obszar mieszkaniowo-
usługowy z przeznaczeniem dopuszczalnym zabudowa zagrodowa, ponieważ taki grunt o 
przeznaczeniu „mieszanym rolniczym i nierolniczym” również wymaga uzyskania zgody 
Ministra.  

Działka nr 279 z obrębu ewidencyjnego Skąpe znajduje się poza obszarem objętym projektem 
planu, którego granice określone zostały w uchwale Nr XLII/354/18 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 280 w 
granice obszaru, dla którego sporządzany jest plan miejscowy bez zmiany uchwały Nr 
XLII/354/18 z dnia 19.04.2018 r. i powtórzenia od początku procedury sporządzenia planu 
miejscowego w tych nowych granicach.  

Sporządzona w 2009 r. koncepcja planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skąpe stanowi 
odrębne opracowanie, którego granice są inne niż określone w uchwale Nr XLII/355/18 Rady 
Gminy z dnia 19 kwietnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego.  

 
Załącznik:  rysunek z lokalizacją działek. 
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