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ZAPYTANIE
W związku z pytaniami kierowanymi przez mieszkańców części SMO nr 6 Małe OsadyPawłówko w Chojnicach, ważnymi aspektami dotyczącymi utrzymania komunikacji w obrębie
osiedla oraz planami inwestycyjnymi części mieszkańców zwracam się z następującymi
zapytaniami:
1. W dniu 23 marca 2020 roku Rada Miejska podjęła Uchwałę nr XVI/222/20 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(dalej: PZP) terenu przy ulicy Liściastej w Chojnicach. Proszę o informację na jakim
obecnie etapie jest realizacja tej uchwały? Jakie działania są obecnie prowadzone w
przedmiotowej sprawie? Z jakimi instytucjami prowadzone są konsultacje,
uzgodnienia? Czy i kiedy planowane są konsultacje planu z mieszkańcami tej części
osiedla?
2. Ważnym argumentem za przystąpieniem do sporządzenia PZP dla ulicy Liściastej
w Chojnicach były plany likwidacji przejazdu kolejowego przy ulicy Długiej. W tejże
sprawie występował m.in. Poseł Aleksander Mrówczyński. Zgodnie z otrzymanym
pismem (skan w załączeniu) uzyskano informację, że zarządca infrastruktury kolejowej
PKP PLK S.A. widzi możliwość pozostawienia i dalszej eksploatacji przejazdu
kolejowo-drogowego zlokalizowanego […] w ciągu drogi gminnej nr 237030G
(ul. Długa) w miejscowości Chojnice.
Zwracam się zatem z zapytaniem jakie stanowisko w sprawie utrzymania ww.
przejazdu kolejowo-drogowego zajmuje Gmina Miejska Chojnice? Czy
funkcjonowanie tego przejazdu drogowo-kolejowego nadal jest zagrożone?
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