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Radny Rady Miejskiej 
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za pośrednictwem 

Antoni Szlanga 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnicach 

 

 

ZAPYTANIE 
 

 

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi na moje wcześniejsze zapytania oraz pytania 

kierowane do mnie przez mieszkańców, zwracam się z następującymi zapytaniami: 

 

1. Warunki zabudowy – ul. Strzelecka. 

W piśmie AM.271.5.2020 z dnia 9.04.2020 roku przekazano informacje o wydaniu 

decyzji o warunkach zabudowy dla działek: 1502/5, 1501/9 dla wnioskodawcy 

Partner Development sp. z o.o. We wcześniejszym zapytaniu zwracałem się 

z prośbą o określenie jakie warunki zostały określone dla inwestora. W związku 

z brakiem takiej informacji proszę o przekazanie kserokopii/skanu wydanej decyzji 

o warunkach zabudowy z 7.02.2020 r. Proszę również o określenie czy dla działki 

1498 (ul. Bytowska 1) również została wydana decyzja o warunkach zabudowy 

(brak informacji w piśmie (AM.271.5.2020)? Jeśli zostały wydane taka decyzja to 

proszę o udostępnienie kserokopii/skanów. 

2. Ul. Wysoka – teren tzw. „ogrodu Sióstr Franciszkanek” – działka nr 1384/68 

Czy jest faktem, że dla działki 1384/68 i/lub działek położonych w bezpośrednim 

sąsiedztwie zostały złożone wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 

przez właściciela nieruchomości/inwestora? Jeśli zostały została wydana decyzja 

o warunkach zabudowy to proszę o jej udostępnienie w formie kserokopii/skanu. 

Teren ten położony jest w ścisłym centrum miasta, w obszarze zabudowy 

o znaczeniu historycznym. W 2018 roku sprawa projektu zabudowy tej działki 

wywołała liczne sprzeciwy mieszkańców. W mediach zostały przedstawione 

postulaty ze strony władz miasta Chojnice o podjęciu działań zmierzających do 

przejęcie tego terenu przez gminę miejską Chojnice – zamiany nieruchomości. 

Proszę o informację czy i jakie czynności zostały podjęte w tym celu przez gminę 

miejską Chojnice? 

3. Budowa bezpiecznych dróg rowerowych w Chojnicach 

Czy w procesie projektowania i realizacji inwestycji polegających na budowie 

rowerowych/pieszo-rowerowych ciągów komunikacyjnych urzędnicy gminy 

miejskiej Chojnice wdrażają rozwiązania w oparciu o „Wytyczne organizacji 

bezpiecznego ruchu rowerowego. Podręcznik” wydane w lipcu 2019 roku przez 

Ministerstwo Infrastruktury – Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego? 



Czy nowe inwestycje realizowane w przyszłości będą oparte na wytycznych 

wynikających ze wskazanego opracowania? 

Dodam, że w/w opracowanie w sposób kompleksowy przedstawia specyfikę 

budowy bezpiecznych dróg rowerowych/pieszo-rowerowych. Dzięki zastosowaniu 

tych wytycznych stają się one bezpieczne dla wszystkich uczestników - zarówno 

pieszych, rowerzystów i kierujących pojazdami. Wytyczne te są zbiorem 

najlepszych praktyk i wzorców wykorzystywanych z powodzeniem w wielu 

polskich miastach, czerpiącym jednocześnie z rozwiązań realizowanych w Europie 

zachodniej. 

Link: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wytyczne-bezpiecznego-ruchu-

rowerowego 

 

 

Z poważaniem 
 

Bartosz Bluma 
Radny Rady Miejskiej 

w Chojnicach 
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