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Dopuszczenie zwiCkszenia maksymalnej wysokoWci 
zabudowy jest niepoc>daneś w projekcie planu ustalone 
zostały zasady zagospodarowania dla ducej powierzchni 
obszaru usług i mieszkalnictwa. Ze wzglCdu na 
połocenie obszaru w strefie ujCcia wody, wprowadzone 
zostały ograniczenia dotycz>ce intensywnoWci 
zagospodarowania - poprzez m.in. ograniczenie 
wysokoWci zabudowy do 21 m (6 kondygnacji). 
Dopuszczenie zwiCkszenia wysokoWci na terenie 3.20-
U8 wi>ce siC z potrzeb> zabezpieczenia ducej iloWci 
miejsc parkingowych i zmniejszeniem powierzchni 
czynnej biologicznie. Ustalona wysokoWć jest optymalna 
- uwzglCdnia zarówno efektywnoWć ekonomiczn> 
przestrzeni jak i potrzebC ochrony walorów 
Wrodowiskowych. 
Uwaga dotycz>ca zmiany normatywu parkingowego dla 
zabudowy mieszkaniowej typu socjalnego jest 
bezprzedmiotowa w zwi>zku z wykreWleniem tego typu 
zabudowy z planu. 
 

II. Do projektu planu wyłoconego do publicznego 
wgl>du w dniach od 11 sierpnia 2009 r. do 8 wrzeWnia 
2009 r. nie złocono uwag. 
 
 

zał>cznik nr 3 
do uchwały nr 658/09 
Rady Miasta Torunia 

z dnia 8 paadziernika 2009 r. 
 

RozstrzygniCcie Rady Miasta Torunia o sposobie 
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 

własnych gminy oraz zasady ich finansowania. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.), okreWla siC 
nastCpuj>cy sposób realizacji i zasady finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminyŚ 
 

1. Przebudowa ulicy Gniewkowskiej na odcinku od 
skrzycowania z ul. PoznaMsk> do granicy adm. miasta  
w klasie ulicy głównej dwujezdniowej, o długoWci  
w planie ok. 900 m i szerokoWci w liniach 
rozgraniczaj>cych 35 m, dobudowa drugiej jezdni  
o szerokoWci 7 m, chodników i Wciecek rowerowych - 
symbol planu 3.20-KD(G)1.  

2. Modernizacja ulicy PoznaMskiej w klasie ulicy 
lokalnej, o długoWci w planie ok. 80 m i szerokoWci  
w liniach rozgraniczaj>cych 28 m, szerokoWć jezdni 
min. 6 m, chodniki - symbol planu 3.20-KD(L)1. 

3. Budowa ulicy dojazdowej o długoWci w planie 
ok. 380 m i szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych  
15 m, szerokoWć jezdni min. 5 m, chodniki - symbol 
planu 3.20-KD(D)1. 

4. Budowa ulicy dojazdowej o długoWci w planie 
ok. 580 m i szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych  
25 m, szerokoWć jezdni min. 5 m, chodniki - symbol 
planu 3.20-KD(D)2. 

5. Budowa ulicy dojazdowej o długoWci w planie 
ok. 500 m i szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych  
18 m, szerokoWć jezdni min. 5 m, chodniki - symbol 
planu 3.20-KD(D)3. 

6. Budowa ulicy dojazdowej o długoWci w planie 
ok. 40 m i szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych 40 m, 
szerokoWć jezdni min. 5 m, chodniki - symbol planu 
3.20-KD(D)4. 

7. Budowa innych ulic (wewnCtrznych) o długoWci 
w planie ok. 420 m.  

8. Budowa/uzupełnienie sieci wodoci>gowej  
w obszarze planu. 

9. Budowa/uzupełnienie sieci kanalizacyjnej  
w obszarze planu. 
 
Realizacja inwestycji, zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami (m.in. z ustaw> Prawo budowlane, Prawo 
ochrony Wrodowiska, Prawo energetyczne, Prawo 
zamówieM publicznych, ustaw> o drogach publicznych, 
ustaw> o gospodarce nieruchomoWciami) - z dochodów 
własnych gminy, przy wykorzystaniu Wrodków 
pozyskanych ze aródeł zewnCtrznych. 
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UCHWAŁA Nr XXXIX/349/09 
 RADY MIEJSKIEJ w TUCHOLI 

z dnia 23 paadziernika 2009 r. 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj>cego działki nr 869/1  
i 876/9 w Tucholi przy ul. Mickiewicza.  
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm. z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,  
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319  
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880,  
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, 
poz. 1413) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Dz.U.  
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz.U. 
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz.U.  
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz.U. 
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz.U. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r.  
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 
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Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz.U. 
Nr 52, poz. 420) uchwala siC, co nastCpujeŚ 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 

Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Tuchola, uchwalonego przez 
RadC Miejsk> w Tucholi uchwał> nr XLVIII/429/06  
z dnia 29 wrzeWnia 2006 r., uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego obejmuj>cy działki 
nr 869/1 i 876/9 w Tucholi przy ul. Mickiewicza. 

2. Integraln> czCWć uchwały stanowi rysunek planu 
w skali 1Ś1000, jako zał>cznik nr 1 do uchwały. 

3. Zał>cznikami do uchwały, które nie podlegaj> 
ogłoszeniu s>Ś 
1) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, jako zał>cznik nr 2; 
2) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych  

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych, jako 
zał>cznik nr 3. 

 
§ 2.1. Uchwała ustanawia obowi>zuj>ce na terenach 

objCtych planem przepisy prawa miejscowego 
dotycz>ce przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
poszczególnych terenów oraz okreWla konieczne dla 
osi>gniCcia zamierzonych celów - nakazy, zakazy  
i warunki. 

2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mog> 
być stosowane wybiórczo oraz w oderwaniu od ustaleM 
rysunku stanowi>cego zał>cznik do uchwały. 

 
§ 3. W realizacji miejscowego planu, oprócz 

ustaleM przepisów zawartych w niniejszej uchwale, maj> 
zastosowanie przepisy odrCbne wraz z aktami 
wykonawczymi. 

 
§ 4. Kacdy teren wydzielony liniami 

rozgraniczaj>cymi tereny o rócnym przeznaczeniu 
okreWlony jest symbolem, w którym litery i cyfry 
oznaczaj> przeznaczenie poszczególnych terenów 
według oznaczeM legendy rysunku planu. 

 
§ 5.1. Na rysunku planu obowi>zuj>cymi 

ustaleniami s> nastCpuj>ce oznaczenia graficzneŚ 
1) granica obszaru objCtego planem; 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

i rócnych zasadach zagospodarowania; 
3) linie rozgraniczaj>ce tereny o takim samym 

przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania; 
4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) symbole terenów identyfikuj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu i rócnych zasadach zagospodarowania: 
a) MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej  

z dopuszczeniem usług nieuci>cliwych,  
b) KDD – rezerwa terenu pod poszerzenie drogi 

publicznej dojazdowej,  
c) KDW – droga wewnCtrzna (niepubliczna); 

6) strefa uci>cliwoWci linii energetycznej Wredniego 
napiCcia – zakaz zabudowy do czasu ewentualnej 
przebudowy. 
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa oŚ 

1) planie – nalecy przez to rozumieć plan okreWlony  
w § 1.1 niniejszej uchwały; 

2) symbolu terenu – nalecy przez to rozumieć 
identyfikacyjne oznaczenie terenu, wydzielonego za 
pomoc> linii rozgraniczaj>cych o rócnym 
przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania, 
składaj>ce siC kolejno z pomocniczego numeru 
terenu oraz liter zgodnie z oznaczeniami rysunku 
planu miejscowego stanowi>cego zał>cznik do 
niniejszej uchwały; 

3) przepisach odrCbnych i szczególnych – nalecy przez 
to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi obowi>zuj>ce na dzieM realizacji 
inwestycji okreWlonej niniejsz> uchwał>; 

4) terenie – nalecy przez to rozumieć obszar 
wyznaczony na rysunkach planów liniami 
rozgraniczaj>cymi; 

5) zabudowie mieszkaniowej – nalecy przez to 
rozumieć budynek mieszkalny w układzie wolno 
stoj>cym w odniesieniu do jednej działki, 
przeznaczony do stałego zamieszkania i pobytu 
ludzi, spełniaj>cy warunki techniczne, jakim 
powinny odpowiadać budynki mieszkalne na 
podstawie odrCbnych przepisów; 

6) froncie działki – rozumie siC przez to szerokoWć 
działki budowlanej, od strony drogi publicznej lub 
wewnCtrznej, z której działka posiada dostCp 
komunikacyjny z wjazdem - wyjazdem; 

7) terenie biologicznie czynnym – nalecy przez to 
rozumieć czCWć powierzchni ziemi ukształtowan> 
głównie pod wpływem czynników naturalnych; 

8) zieleni izolacyjnej – nalecy przez to rozumieć zieleM 
pełni>c> funkcje ochronne, ograniczaj>ce 
rozprzestrzeniania siC zanieczyszczeM i hałasu, 
wystCpuj>c> w formie zwartych, zrócnicowanych 
nasadzeM drzew i krzewów o całorocznej wegetacji; 

9) reklamie wielkoformatowej – nalecy przez to 
rozumieć reklamC na noWniku o wymiarach 
wiCkszych nic 100 x 60 cm, umieszczon> na 
budynku, ogrodzeniu lub wolno stoj>c>; 

 10) usługach nieuci>cliwych – nalecy przez to rozumieć 
działalnoWć usługow>, obejmuj>c> wył>cznie takie 
usługi, które nie powoduj> uci>cliwoWci dla 
mieszkalnictwa na działce własnej oraz działkach 
s>siednich a takce uci>cliwoWci w formie zjawisk 
fizycznych dla otaczaj>cego Wrodowiska zwłaszcza 
w formie hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 
powietrza, wód itp., według norm okreWlonych 
odrCbnymi przepisami w tym np. z zakresu ochrony 
Wrodowiska i inspekcji sanitarnej; 

 11) dachu Wrednio wysokim - nalecy przez to rozumieć 
dach o dwóch lub wiCcej płaszczyznach spadku 
nachylonym pod k>tem wiCkszym nic 15° i nie 
wiCkszym nic 30°ś 

 12) dachu wysokim – nalecy przez to rozumieć dach  
o dwóch lub wiCcej płaszczyznach spadku 
nachylonym pod k>tem wiCkszym nic 30° i nie 
wiCkszym nic 45°ś 
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 13) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy – 
nalecy przez to rozumieć liniC na rysunku planu, 
wyznaczaj>c> granicC czCWci wewnCtrznej terenu, 
której nie moce przekroczyć cadna nadziemna czCWć 
budynków na tym terenie, z wył>czeniem okapów  
i gzymsów o głCbokoWci do 0,8 m, oraz balkonów, 
galerii, tarasów, schodów zewnCtrznych, pochylni  
i ramp o głCbokoWci do 1,3 m. 

 
Rozdział 2 

Ogólne zasady zagospodarowania obowi>zuj>ce na 
terenie objCtym planem 

 
§ 6.1. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) obowi>zuje zagospodarowanie terenu prowadz>ce 

do utrzymania i ochrony wartoWci przyrodniczych  
i rócnorodnoWci form krajobrazowych; 

2) usuwanie drzew wymaga stosownego zezwolenia, 
podlega ograniczeniu i moce nast>pić jedynie  
w przypadku: uzasadnionej wycinki o charakterze 
pielCgnacyjnym, realizacji docelowego układu 
drogowego i inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, zagrocenia bezpieczeMstwa ludzi  
i mienia. 
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na 
obiekt zabytkowy prace ziemne nalecy wstrzymać, 
zabezpieczyć znalezisko i niezwłocznie powiadomić 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

3. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ na obszarze objCtym granicami 
opracowania nie wyznacza siC przestrzeni publicznych. 

4. Granice i sposoby zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo 
powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas 
ziemnychŚ teren lecy w zasiCgu strefy ochrony 
poWredniej zewnCtrznej ujCcia wody powierzchniowej  
z rzeki Brdy „Czyckówko” w Bydgoszczy na mocy 
decyzji administracyjnej nr OV – X-6210/104/98 
Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 grudnia 1998 r. 

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:  
a) zakazuje siC budowy wszelkich budynków na 

terenach dróg publicznych i wewnCtrznych,  
b) zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami prace nad 

projektem budowlanym nalecy poprzedzić 
przeprowadzeniem badaM geologiczno-incynierskich 
w celu okreWlenia warunków posadowienia obiektu 
oraz inwentaryzacji uzbrojenia. 
6. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC 
ucytkowanie terenów na dotychczas obowi>zuj>cych 
zasadach. 

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej: 

1) dopuszcza siC budowC i przebudowC istniej>cej sieci 
infrastruktury technicznej staraniem inwestora – za 
zgod> i na warunkach gestorów sieci; 

2) w przypadku lokalizacji sieci uzbrojenia 
technicznego w terenach prywatnych obowi>zuje 
nakaz udostCpniania do celów eksploatacyjnych, 
konserwacji sieci i w razie awarii; 

3) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodCŚ  
z komunalnej sieci wodoci>gowej poprzez 
rozbudowC tej sieci, uzbrojon> w zasuwy i hydranty 
przeciwpocarowe w iloWci zgodnej z przepisami 
szczególnymi, z zachowaniem warunków gestora 
sieci; 

4) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej - 
odprowadzenie Wcieków sanitarnych do komunalnej 
sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach gestora 
sieci, do czasu realizacji tego systemu tymczasowo 
dopuszcza siC odprowadzenie Wcieków do 
szczelnego, okresowo oprócnianego zbiornika na 
nieczystoWci płynne, pod warunkiem wytwarzania 
Wcieków w iloWci nie przekraczaj>cej 10 m3 na dobC, 
po wybudowaniu odpowiedniego kolektora nakaz 
przył>czenia do sieciś 

5) odprowadzanie wód opadowych tymczasowo do 
gruntu, wskazana budowa kanalizacji deszczowej; 

6) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energiC 
ciepln> – z wykorzystaniem indywidualnych 
urz>dzeM zasilanych gazem, energi> elektryczn> lub 
innych paliw ekologicznych, w tym pochodz>cych 
ze aródeł energii odnawialnej, z zachowaniem 
normatywnych wartoWci emisji spalin do atmosfery, 
okreWlonych w przepisach odrCbnych i szczególnych; 

7) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energiC 
elektryczn>Ś 
a) zasilanie w energiC elektryczn> z linii kablowych 

niskiego napiCcia, wyprowadzonych  
z projektowanej stacji transformatorowej słupowej,  

b) lokalizacja stacji na terenie ogólnodostCpnym  
z dojazdem do drogi publicznej,  

c) zasilanie stacji z linii kablowej Wredniego 
napiCcia poprzez odgałCzienie do stacji 
transformatorowej „Cukiernia”,  

d) docelowo, po zucyciu technicznym 
napowietrznej linii Wredniego napiCcia, 
dopuszcza siC jej przebudowC na liniC kablow>, 
lub przełocenie poza teren opracowania, na 
warunkach gestora sieci,  

e) w przypadku przebudowy linii na liniC kablow> 
ograniczenia odległoWci zabudowy okreWlone na 
rysunku planu stan> siC nieaktualne,  

f) do czasu przebudowy lub skablowania linii 
nalecy zagwarantować gestorowi sieci dostCp do 
linii w celu jej obsługi, konserwacji, awarii  
i modernizacji,  

g) projektowane linie Wredniego i niskiego napiCcia 
nalecy układać w istniej>cych i projektowanych 
drogach z uwzglCdnieniem ochrony istniej>cego 
adoptowanego drzewostanu, a w przypadku 
braku ww. mocliwoWci dopuszcza siC przebieg 
przez tereny funkcjonalne, po uzyskaniu 
odpowiednich zgód właWcicieli,  
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h) realizacja uzbrojenia elektroenergetycznego na 
terenie drogi wewnCtrznej jest zadaniem 
własnym inwestorów prywatnych, a ich 
realizacja bCdzie mocliwa pod warunkiem 
wyprzedzaj>cego uregulowania spraw formalno-
prawnych przez właWciciela drogi wewnCtrznej  
z gestorem sieci, 

i) oWwietlenie zewnCtrzne i wewnCtrzne nalecy 
zaprojektować i wykonać z mocliwoWci> 
przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej; 

8) zasady obsługi w zakresie telekomunikacjiŚ 
a) podł>czenie do telefonii stacjonarnej poprzez 

kanalizacjC teletechniczn> na warunkach 
okreWlonych przez wybranego gestora sieci,  

b) zabrania siC budowy nowych napowietrznych 
linii telefonicznych,  

c) w zakresie telefonii komórkowej obowi>zuje 
zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii 
komórkowych; 

9) zasady obsługi w zakresie odpadów komunalnychŚ 
a) gromadzenie odpadów stałych w zamykanych, 

przenoWnych pojemnikach do czasowego 
gromadzenia tych odpadów, w iloWci 
dostosowanej do liczby mieszkaMców, 
zlokalizowanych z zachowaniem estetyki  
i izolacji, z zapewnieniem odpowiedniego 
dostCpu dla ich wywozu - wywóz odpadów przez 
słucby posiadaj>ce stosown> koncesjC na tego 
typu usługi,  

b) pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi  
i szczególnymi; 

 10) ze wzglCdu na wystCpuj>ce w granicach obszaru 
objCtego planem urz>dzenia melioracji 
szczegółowych, które wymagać bCd> przebudowy  
w trakcie realizacji planu wszelkie projekty 
budowlane winne być uzgodnione z Gminn> Spółk> 
Wodn>, istniej>ce urz>dzenia melioracyjne nalecy 
zachować lub przebudować w sposób zapewniaj>cy 
prawidłowe ich funkcjonowanie w porozumieniu  
z właWciwym Zarz>dem Melioracji i Urz>dzeM 
Wodnych. 

 
Rozdział 3 

Szczegółowe zasady zagospodarowania obowi>zuj>ce 
na terenie objCtym planem 

 
§ 7. Dla terenów oznaczonych symbolami 1KDD  

i 2KDD obowi>zuj> nastCpuj>ce ustaleniaŚ 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) w granicach planu wyznacza siC rezerwC terenu pod 
poszerzenie istniej>cych dróg dojazdowych 
publicznych – o docelowej szerokoWci w liniach 
rozgraniczaj>cych 10,0 m, z mocliwoWci> urz>dzenia 
chodnika dla pieszych, Wciecki rowerowej; 

2) dopuszcza siC przebudowC istniej>cego lub budowC 
nowego uzbrojenia technicznego niezwi>zanego  
z ruchem drogowym. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennegoŚ szerokoWć rezerwy terenu w liniach 
rozgraniczaj>cychŚ 
1) dla terenu oznaczonego symbolem 1 KDD - 4,0 m; 

2) dla terenu oznaczonego symbolem 2 KDD – 3,25 m. 
3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenówŚ 
obowi>zuje zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych. 

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacjiŚ 
dopuszcza siC budowC i przebudowC istniej>cej sieci 
infrastruktury technicznej na warunkach gestorów sieci. 

5. WysokoWci stawki procentowej słuc>cej naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWciŚ ustala siC 
na 0%. 
 

§ 8. Dla terenu oznaczonego symbolem 3KDW 
obowi>zuj> nastCpuj>ce ustaleniaŚ 

1. Przeznaczenie terenu: 
1) w granicach planu wyznacza siC teren drogi 

wewnCtrznej (niepublicznej) stanowi>cej dojazd do 
projektowanych działek budowlanych z drogi 
publicznej; 

2) dopuszcza siC budowC projektowanego uzbrojenia 
technicznego niezwi>zanego z ruchem drogowym. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego:  
1) obowi>zuje zakaz wznoszenia obiektów 

kubaturowych; 
2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych min 10,0 m, 

zakoMczona placem manewrowym o wymiarach 
zgodnie z rysunkiem planu. 
3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenówŚ 
1) projektowan> drogC oprócz urz>dzeM zwi>zanych 

bezpoWrednio z potrzebami ruchu, przeznacza siC do 
umieszczania urz>dzeM pomocniczych oraz 
obiektów i urz>dzeM infrastruktury technicznej 
zwi>zanych z uzbrojeniem przyległych terenów, 
których budowa, zgodnie z przepisami 
szczególnymi, jest zaliczana do celów publicznych. 
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
dopuszcza siC budowC i przebudowC istniej>cej sieci 
infrastruktury technicznej na warunkach gestorów sieci. 

5. WysokoWci stawki procentowej słuc>cej naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWciŚ ustala siC 
na 0%. 

 
§ 9. Dla terenów oznaczonych symbolami 4MN/U, 

5MN/U i 6MN/U obowi>zuj> nastCpuj>ce ustaleniaŚ  
1. Przeznaczenie terenu: 

1) w granicach planu wyznacza siC teren zabudowy 
mieszkaniowej jako funkcji podstawowej  
z dopuszczeniem usług nieuci>cliwych jako funkcji 
uzupełniaj>cej; 

2) obowi>zuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektów nie 
zwi>zanych z podstawowym przeznaczeniem terenu 
i jego obsług>, w tym produkcyjnych, magazynowo-
składowych (np. handlu hurtowego), a takce innych 
funkcji powoduj>cych szkodliwe (trwałe lub 
czasowe) uci>cliwoWci dla Wrodowiska i ludzi. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) obowi>zuje lokalizacja zabudowy o wysokiej jakoWci 

architektoniczno-estetycznej, w zakresie formy, 
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skali i proporcji, materiałów wykoMczeniowych  
i detalu architektonicznego, wymóg stosowania 
jednolitego materiału pokrycia dachów dla 
budynków w obrCbie jednej działki; 

2) obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych 
na granicy działek, z wyj>tkiem lokalizacji obiektów 
garacowych lub gospodarczych zblokowanych, przy 
zachowaniu powierzchni zabudowy kacdego z nich 
maksymalnie 50 m2; 

3) wymagane sytuowanie nowych budynków zgodnie  
z maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy, okreWlonymi na rysunku planu; 

4) obowi>zuje zasada lokalizacji nie wiCcej nic dwóch 
obiektów kubaturowych na jednej działce; 

5) obowi>zuje zakaz lokalizacji wiCcej nic jednego 
budynku garacowego lub gospodarczego; 

6) obowi>zuje realizacja dachów wysokich, dwu lub 
wielospadowych z pokryciem dachówk> 
ceramiczn>, blachodachówk> lub dachówk> 
bitumiczn> – w odcieniach naturalnej ceramiki, 
br>zu lub grafitu, zakaz stosowania dachów  
o rócnym spadku połaci naprzeciwległych; 

7) obowi>zuj>cy kierunek głównych kalenic 
równolegle do frontu działek, dla działek narocnych 
dopuszcza siC kalenice w układzie prostopadłym do 
jednej z granic działki; 

8) obowi>zuje zakaz budowy ogrodzeM pełnych oraz 
ogrodzeM z prefabrykowanych elementów 
betonowych – ze wskazaniem obsadzenia zieleni> 
izolacyjn>; 

9) obowi>zuje zakaz lokalizacji tuneli foliowych  
i szklarni; 

 10) reklamy, szyldy i tablice informacyjne: dopuszcza 
siC lokalizowanie szyldów do elewacji frontowej 
dostosowanych do wystroju, kolorystyki i charakteru 
elewacji; 

 11) obowi>zuje zakaz lokalizowania tablic reklamowych 
wielkoformatowych; 

 12) na poszczególnych działkach dopuszcza siC 
realizacjC obiektów małej architektury; 

 13) obowi>zuje zakaz realizacji obiektów tymczasowych 
niezwi>zanych z prowadzeniem robót budowlanych. 
3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenów: 
1) ustala siC maksymalnie nieprzekraczalne linie 

zabudowy okreWlone na rysunku planu; 
2) obowi>zuje ograniczenie wysokoWci budynków 

mieszkaniowych do 10,0 m, budynków garacowych 
i gospodarczych oraz usługowych do 5,0 m; 

3) obowi>zuje ograniczenie wysokoWci nowych 
ogrodzeM minimalnej do 1,20 m maksymalnej do 
1,60 m; 

4) obowi>zuje zachowanie minimum 30% powierzchni 
działki w stanie biologicznie czynnymś 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy 50% 
powierzchni działkiś 

6) minimalna szerokoWć elewacji frontowej – 10,0 m 
(nie dotyczy budynków garacowych i gospodarczych); 

7) kolor i materiał elewacji budynkówŚ białe lub 
pastelowe tynki, drewno, cegła lub kamieM. 
4. Szczegółowe zasady i warunki scalania  

i podziału nieruchomoWciŚ  

1) podział nieruchomoWci na nowe działki budowlane 
według ustaleM niniejszej uchwały, moce nast>pić 
wył>cznie po wydzieleniu poszerzenia pod istniej>ce 
drogi gminne oraz projektowanej drogi wewnCtrznej 
– 3KDW wskazanej na rysunku planu, stanowi>cym 
zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) podział na działki budowlane z uwzglCdnieniem 
zachowania linii rozgraniczaj>cych tereny o rócnym 
przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania 
wskazanymi na rysunku planu, stanowi>cym 
zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) minimalna wielkoWć projektowanych działek – 1000 m2; 
4) minimalna szerokoWć frontu działki – 25,0 m – 

dopuszcza siC odstCpstwo w przypadku działek 
narocnych; 

5) dopuszcza siC mocliwoWć ł>czenia działek 
budowlanych z uwzglCdnieniem zachowania linii 
rozgraniczaj>cych tereny o rócnym przeznaczeniu  
i sposobie zagospodarowania wskazanych na 
rysunku planu, stanowi>cym zał>cznik nr 1 do 
niniejszej uchwały; 

6) przy podziale terenu 4MN/U nalecy uwzglCdnić 
istniej>cy separator do podczyszczania wód 
opadowych – wskazane ogrodzenie i wydzielenie 
odrCbnej działki dla istniej>cego obiektu 
infrastruktury technicznej. 
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacjiŚ 
1) obsługa komunikacyjna terenów z istniej>cych dróg 

dojazdowych publicznych zlokalizowanych poza 
granicami planu, wskazanymi do poszerzenia oraz 
poprzez projektowan> drogC wewnCtrzn> – zgodnie 
z rysunkiem planu; 

2) nalecy przewidzieć miejsca postojowe na własnym 
terenie w iloWciŚ 
a) min. 2 miejsca ogólnodostCpne na kacde 50 m2 

powierzchni ucytkowej usług,  
b) min. 2 miejsca postojowe dla kacdego budynku 

mieszkalnego. 
6. WysokoWci stawki procentowej słuc>cej 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWciŚ ustala siC 30%.  
 

Rozdział 4 
Przepisy koMcowe 

 
§ 10. Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Tucholi. 
 
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeM oraz 
stronie internetowej UrzCdu Miejskiego w Tucholi. 

 
§ 12. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od daty jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
 Przewodnicz>cy  

Rady Miejskiej 
Paweł CieWlewicz 
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