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UCHWAŁA Nr XXIX/240/08 
 RADY MIEJSKIJEJ w TUCHOLI 

 z dnia 21 listopada 2008 r. 
  

w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów we wsiach Bladowo  
i Raci>c gm. Tuchola.  

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. 
Dz.U. 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), stwierdzaj>c zgodnoWć z ustaleniami 
„Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Tuchola”, uchwalonym uchwał> 
nr XLVIII/429/06 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia  
29 wrzeWnia 2006 r., uchwala siC, co nastCpuje: 
 

§ 1. Miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego terenów połoconych we wsiach 
Bladowo i Raci>c gm. Tuchola, w granicach 
okreWlonych na rysunkach planów w skali 1Ś1000, 
stanowi>cych zał>czniki nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do 
niniejszej uchwały. 
 

Dział I 
Przepisy ogólne 

 
§ 2. Miejscowe plany, o których mowa w § 1, 

obejmuj> tereny połoconeŚ 
1) we wsi Bladowo - w granicach okreWlonych na 

zał>czniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, 
obejmuj>cych działkC nr 536/10, w obrCbie których 
wprowadza siC ustalenia zawarte w Rozdziale 1 
uchwałyś 

2) we wsi Bladowo - w granicach okreWlonych na 
zał>czniku graficznym nr 2 do niniejszej uchwały, 
obejmuj>cych działkC nr 47/5, w obrCbie których 
wprowadza siC ustalenia zawarte w Rozdziale 2 
uchwałyś 

3)  we wsi Bladowo - w granicach okreWlonych na 
zał>czniku graficznym nr 3 do niniejszej uchwały, 
obejmuj>cych działkC nr 115/1, w obrCbie których 
wprowadza siC ustalenia zawarte w Rozdziale 3 
uchwałyś 

4)  we wsi Raci>c - w granicach okreWlonych na 
zał>czniku graficznym nr 4 do niniejszej uchwały, 
obejmuj>cych działki nr 760 i nr 761 oraz czCWci 
działek nr 245/5, nr 246/7 i nr 247/16, w obrCbie 
których wprowadza siC ustalenia zawarte  
w Rozdziale 4 uchwały. 

 
 
 
 
 
 
 

§ 3. Przedmiotem ustaleM planów wymienionych  
w § 1 s>Ś 
1) teren zabudowy mieszkalno-usługowej, oznaczony 

na rysunku planu literami MU; 
2) teren zabudowy mieszkalno-usługowej i usług 

komunikacji, oznaczony na rysunku planu literami 
MU, KS; 

3) teren zabudowy usługowo-mieszkalnej i usług 
komunikacji, oznaczony na rysunku planu literami 
UM, KS; 

4) teren zabudowy usługowo-mieszkalnej  
i produkcyjnej, oznaczony na rysunku planu literami 
UM, P; 

5) teren usług sportu, oznaczony na rysunku planu 
literami US; 

6) teren rolniczy, oznaczony na rysunku planu liter> Rś 
7) teren ci>gu pieszego, oznaczony na rysunku planu 

literami KDX; 
8) teren ci>gu pieszo - jezdnego, oznaczony na rysunku 

planu literami KDY; 
9) teren ci>gu pieszego i rowerowego, oznaczony na 

rysunku planu literami KDX, KR; 
 10) teren drogi wewnCtrznej dojazdowej, oznaczony na 

rysunku planu literami KDWD, 
 11) teren drogi publicznej dojazdowej, oznaczony na 

rysunku planu literami KDD. 
 

§ 4.1. Integralnymi czCWciami uchwały s> rysunki 
planów w skali 1Ś1000, stanowi>ce zał>czniki nr 1, nr 2, 
nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały. 

2. RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planów stanowi zał>cznik nr 5 do niniejszej 
uchwały, który nie podlega publikacji. 

3. RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania stanowi zał>cznik nr 6 do niniejszej 
uchwały, który nie podlega publikacji. 

4. Do obowi>zuj>cych ustaleM planów 
wymienionych w § 1 nalec> nastCpuj>ce oznaczenia 
graficzne: 
1) granice uchwalenia miejscowych planówś 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym sposobie 

ucytkowania - WciWle okreWloneś 
3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) linie wymiarowe. 
 

§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa oŚ 
1) planach - nalecy przez to rozumieć ustalenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
terenów wymienionych w § 1 okreWlone w Dziale II 
niniejszej uchwałyś 
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2) uchwale - nalecy przez to rozumieć niniejsz> 

uchwałC Rady Miejskiejś 
3) rysunkach planów - nalecy przez to rozumieć 

rysunki planów na mapach sytuacyjno-
wysokoWciowych w skali 1Ś1000, stanowi>ce 
zał>czniki nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej 
uchwałyś 

4) terenie - nalecy przez to rozumieć teren wyznaczony 
na rysunku planu miejscowego liniami 
rozgraniczaj>cymi, oznaczony literami okreWlaj>cymi 
rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania 
terenu; 

5) numerze działki - nalecy przez to rozumieć numer 
działki według rejestru ewidencji gruntówś 

6) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - 
nalecy przez to rozumieć minimaln> odległoWć 
projektowanych budynków od krawCdzi jezdni, linii 
rozgraniczaj>cych dróg, granic działek lub linii 
infrastruktury technicznej; 

7) uci>cliwoWci - nalecy przez to rozumieć 
przekroczenie standardów jakoWci Wrodowiska 
okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

8) obiektach towarzysz>cych – nalecy przez to 
rozumieć budynki z pomieszczeniami pomocniczymi, 
technicznymi lub gospodarczymi, niezbCdnymi do 
funkcjonowania budynku realizuj>cego podstawow> 
funkcjC terenuś 

9) przepisach odrCbnych - nalecy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi 
obowi>zuj>ce na dzieM realizacji inwestycji 
okreWlonych niniejsz> uchwał>. 

 
Dział II 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów 
 

Rozdział 1 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu pod zabudowC mieszkalno-
usługow> i usługi komunikacji działki nr 536/10 

we wsi Bladowo gm. Tuchola 
(zał>cznik graficzny nr 1 do uchwały) 

 
§ 6.1. Przeznaczenie terenu wydzielonego liniami 

rozgraniczaj>cymiŚ teren zabudowy mieszkalno-
usługowej i usług komunikacji, oznaczony na rysunku 
planu literami MU, KS. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
1) dopuszcza siCŚ 

a) zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn> wolno 
stoj>c>, 

b) zabudowC usługow> (w tym handlow>) wolno 
stoj>c> jako uzupełniaj>c> wraz z urz>dzeniami  
i obiektami towarzysz>cymi lub wprowadzenie 
funkcji usługowej do budynku mieszkalnego, 

c) lokalizacjC budynków gospodarczych (wzglCdnie 
garacy) lub gospodarczo-garacowych wolno 
stoj>cych, o architekturze nawi>zuj>cej do 
architektury budynków mieszkalnych  
i usługowych, lub dobudowanych do budynków 
mieszkalnych i usługowych, tworz>cych z nimi 
jednolit> bryłC architektoniczn>, 

d) rozbudowC, przebudowC i nadbudowC 
istniej>cych budynków pod warunkiem 
spełnienia wymagaM stawianych nowej 
zabudowie; 

e) lokalizacjC obiektów małej architektury 
zwi>zanej z funkcj> usługow>, 

f) przeznaczenie całego terenu wył>cznie w celu 
realizacji potrzeb jednego inwestora, 

g) realizacjC ogrodzeM o wysokich walorach 
estetycznych i wygl>dzie zharmonizowanym  
z otoczeniem o wysokoWci max. 1,5 m, 

h) wszelk> działalnoWć usługow> (w tym handlow>) 
wraz z usługami komercyjnymi zwi>zanymi  
z transportem samochodowym z wył>czeniem 
stacji paliw, spełniaj>c> wymóg okreWlony  
w ust. 3 pkt 1, obejmuj>c> takie usługi, dla 
których nie jest wymagane opracowanie raportu 
o oddziaływaniu na Wrodowisko zgodnie  
z przepisami odrCbnymi (ustaw> Prawo ochrony 
Wrodowiska)ś 

2) wprowadza siC zakazŚ 
a) lokalizowania garacy blaszanych, 
b) budowy ogrodzeM pełnychś 

3) zabudowa działki nie moce przekroczyć 50% jego 
powierzchni; 

4) wprowadza siC nakaz pozostawienia co najmniej 
30% powierzchni działki biologicznie czynnejś 

5) zabudowC nalecy lokalizować z uwzglCdnieniem 
istniej>cych przebiegów sieci infrastruktury 
technicznej, z zachowaniem odległoWci od tych sieci 
wymaganych przepisami odrCbnymi, a w przypadku 
awarii zobowi>zuje siC właWciciela działki lub jego 
nastCpcC prawnego do nieodpłatnego umocliwienia 
gestorowi sieci dostCpu do niej i braku roszczeM  
z tytułu istniej>cej infrastruktury technicznejś 

6) ustala siC obowi>zek zachowania linii zabudowy 
wykreWlonej na rysunku planu. 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) działalnoWć usługowa (w tym handlowa) musi 

spełniać wymóg zastosowania takiej technologii, 
aby uci>cliwoWć tej działalnoWci nie wykraczała poza 
granice zewnCtrzne działki lub terenu, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny (dotyczy to równiec 
uci>cliwoWci z tytułu parkowania pojazdów) oraz nie 
moce powodować uci>cliwoWci dla funkcji 
mieszkaniowej na działce własnej inwestora - 
obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt 
ludzi, znajduj>ce siC w zasiCgu uci>cliwoWci 
prowadzonej działalnoWci gospodarczej, winny być 
wyposacone w techniczne Wrodki ochrony przed 
tymi uci>cliwoWciamiś 

2) z uwagi na połocenie obszaru w strefie ochronnej 
poWredniej ujCcia wody w Czyckówku obowi>zuj> 
wszystkie zapisy zawarte w decyzji Wojewody 
Bydgoskiego nr OV-X-6210/104/98 z dnia 14.12.1998 
r. ustanawiaj>cej t> strefC; 

3) nalecy wyznaczyć miejsce do czasowego 
gromadzenia odpadów stałych z mocliwoWci> ich 
łatwego wywozu na teren przeznaczony do ich 
gromadzenia lub unieszkodliwiania wskazany przez 
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władze gminne - gospodarka odpadami musi być 
zgodna z przepisami odrCbnymiś 

4) wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg, 
parkingów i placów manewrowych przed 
odprowadzeniem do odbiornika musz> być 
podczyszczane w stopniu zapewniaj>cym spełnienie 
wymagaM okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

5) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na 
budowC wymagane jest, w zalecnoWci od potrzeb, 
uWciWlenie warunków geotechnicznych i hydrologicznych 
podłoca zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

6) nie wystCpuj> urz>dzenia melioracji podstawowych  
i szczegółowychś 

7) budynki nalecy projektować w sposób zapewniaj>cy 
harmonijne wkomponowanie w krajobraz  
i otaczaj>c> zabudowC. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na 
obiekt zabytkowy prace nalecy wstrzymać,  
a o zaistniałym fakcie powiadomić właWciwe władze 
słucby ochrony zabytków. 

5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ nie ustala siC. 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci 
zabudowy: 
1) ustala siC maksymaln> nieprzekraczaln> liniC 

zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 
2) budynki mieszkalne o wysokoWci max. II 

kondygnacji nadziemnych (parter + poddasze 
ucytkowe - dopuszcza siC WciankC kolankow> 
poddasza do 1,2 m) z mocliwoWci> podpiwniczeniaś 

3) budynki usługowe o wysokoWci max. II kondygnacji 
nadziemnych (parter + poddasze ucytkowe - 
dopuszcza siC WciankC kolankow> poddasza do  
1,2 m) z mocliwoWci> podpiwniczeniaś 

4) budynki gospodarcze lub gospodarczo-garacowe 
parterowe - dopuszcza siC poddasze ucytkoweś 

5) poziom posadowienia parteru budynków - max. 0,8 m 
powycej Wredniej pierwotnej wysokoWci terenu  
w obrysie rzutu budynku; 

6) wysokoWć budynków do górnej krawCdzi kalenicy 
nie moce przekroczyć 10,5 m powycej Wredniej 
pierwotnej wysokoWci terenu w obrysie rzutu 
budynku; 

7) dachy wysokie o spadku połaci od 35° do 45°,  
z głównymi połaciami dwuspadowymi symetrycznymi  
o jednakowym k>cie nachylenia, kryte dachówk> 
ceramiczn> lub materiałami przypominaj>cymi 
wygl>dem w/w pokrycie - w kolorach naturalnej 
cegły, br>zowym lub grafitowym. 
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczychŚ nie ustala siC. 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowym: 
nie ustala siC. 

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowyŚ nie ustala siC. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
1) obsługa komunikacyjna z przylegaj>cej drogi 

wojewódzkiej Nr 240 z wykorzystaniem istniej>cego 
zjazdu; 

2) nalecy przewidzieć co najmniej 1 miejsce postojowe 
lub garac dla samochodów ucytkowników stałych  
i 1 miejsce postojowe dla samochodów 
ucytkowników przebywaj>cych okresowo  
i dodatkowo w iloWci niezbCdnej dla profilu 
prowadzonej działalnoWci, w tym dla usługobiorcówś 

3) zaopatrzenie w wodC z gminnej sieci wodoci>gowejś 
4) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych 

bezpoWrednio do gruntu w granicach działki lub do 
odbiornika; 

5) odprowadzenie Wcieków do gminnego systemu 
kanalizacji sanitarnej; 

6) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cego 
przył>cza, po dostosowaniu go do zwiCkszonego 
poboru mocy - istniej>ca linia napowietrzna niskiego 
napiCcia zasilana ze stacji transformatorowej 
„Bladowo 1”ś 

7) oWwietlenie wewnCtrzne i zewnCtrzne nalecy 
zaprojektować i wykonać z mocliwoWci> 
przystosowania dla potrzeb OC; 

8) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem aródeł 
własnych – wskazane stosowanie ekologicznych 
aródeł ciepła (np.Ś elektryczne, olejowe lub gazowe). 
11. Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania terenówŚ 
nie ustala siC. 

12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:  
w przypadku zbywania nieruchomoWci ustala siC stawkC 
w wysokoWci 30%. 
 

Rozdział 2 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu pod zabudowC usługowo-mieszkaln> i usługi 

komunikacji działki nr 47/5 we wsi Bladowo gm. 
Tuchola  

(zał>cznik graficzny nr 2 do uchwały) 
 

§ 7.1. Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczaj>cymiŚ 
1) teren zabudowy usługowo-mieszkalnej i usług 

komunikacji, oznaczony na rysunku planu literami 
UM, KS; 

2) teren drogi wewnCtrznej dojazdowej, oznaczony na 
rysunku planu literami KDWD. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego na terenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1Ś 
1) dopuszcza siCŚ 

a) zabudowC usługow> (w tym handlow>) wolno 
stoj>c> wraz z urz>dzeniami i obiektami 
towarzysz>cymi, 

b) zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>,  
w postaci jednego budynku mieszkalnego wolno 
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stoj>cego, jako uzupełniaj>c> lub wprowadzenie 
funkcji mieszkalnej do budynku usługowego, 

c) lokalizacjC budynków gospodarczych (wzglCdnie 
garacy) lub gospodarczo-garacowych wolno 
stoj>cych, o architekturze nawi>zuj>cej do 
architektury budynków usługowych i mieszkalnego 
lub dobudowanych do budynków usługowych  
i mieszkalnego, tworz>cych z nimi jednolit> 
bryłC architektoniczn>, 

d) lokalizacjC obiektów małej architektury 
zwi>zanej z funkcj> usługow>, 

e) realizacjC parkingu dla samochodów osobowych 
i ciCcarowych, 

f) przeznaczenie całego terenu wył>cznie w celu 
realizacji potrzeb jednego inwestora, 

g) realizacjC ogrodzeM o wysokich walorach 
estetycznych i wygl>dzie zharmonizowanym  
z otoczeniem o wysokoWci max. 1,5 m, 

h) wszelk> działalnoWć usługow> (w tym handlow>) 
wraz z usługami komercyjnymi zwi>zanymi  
z transportem samochodowym i obsług> 
podrócnych, z dopuszczeniem stacji paliw LPG, 
spełniaj>c> wymóg okreWlony w ust. 3 pkt 1ś 

2) wprowadza siC zakazŚ 
a) lokalizowania garacy blaszanych, 
b) budowy ogrodzeM pełnychś 

3) zabudowa działki nie moce przekroczyć 50% jej 
powierzchni; 

4) wprowadza siC nakaz pozostawienia co najmniej 
30% powierzchni działki biologicznie czynnej; 

5) ustala siC obowi>zek zachowaniaŚ 
a) linii zabudowy wykreWlonej na rysunku planu, 
b) odległoWci projektowanych obiektów i elementów 

zagospodarowania działki od lasu zgodnie  
z przepisami odrCbnymi. 

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego: 
1)  działalnoWć usługowa (w tym handlowa) musi 

spełniać wymóg zastosowania takiej technologii, 
aby uci>cliwoWć tej działalnoWci nie wykraczała poza 
granice zewnCtrzne działki lub terenu, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny (dotyczy to równiec 
uci>cliwoWci z tytułu parkowania pojazdów) oraz nie 
moce powodować uci>cliwoWci dla funkcji 
mieszkaniowej na działce własnej inwestora - 
obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt 
ludzi, znajduj>ce siC w zasiCgu uci>cliwoWci 
prowadzonej działalnoWci gospodarczej, winny być 
wyposacone w techniczne Wrodki ochrony przed 
tymi uci>cliwoWciamiś 

2) z uwagi na połocenie obszaru w strefie ochronnej 
poWredniej ujCcia wody w Czyckówku obowi>zuj> 
wszystkie zapisy zawarte w decyzji Wojewody 
Bydgoskiego nr OV-X-6210/104/98 z dnia 
14.12.1998 r. ustanawiaj>cej t> strefCś 

3) nalecy wyznaczyć miejsce do czasowego 
gromadzenia odpadów stałych z mocliwoWci> ich 
łatwego wywozu na teren przeznaczony do ich 
gromadzenia lub unieszkodliwiania wskazany przez 
władze gminne - gospodarka odpadami musi być 
zgodna z przepisami odrCbnymiś 

4) wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg, 
parkingów i placów manewrowych przed 
odprowadzeniem do odbiornika musz> być 
podczyszczane w stopniu zapewniaj>cym spełnienie 
wymagaM okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

5) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na 
budowC wymagane jest, w zalecnoWci od potrzeb, 
uWciWlenie warunków geotechnicznych i hydrologicznych 
podłoca zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

6) nie wystCpuj> urz>dzenia melioracji podstawowych  
i szczegółowychś 

7) budynki nalecy projektować w sposób zapewniaj>cy 
harmonijne wkomponowanie w krajobraz  
i otaczaj>c> zabudowCś 

8) zobowi>zuje siC inwestora doŚ 
a) wykonania zabezpieczeM na wypadek awarii 

przed przedostawaniem siC do gruntu truj>cych 
substancji m. in. z parkuj>cych samochodów, 

b) zastosowania Wrodków technicznych ograniczaj>cych 
negatywny wpływ stacji paliw na Wrodowisko 
naturalne, 

c) realizacji nawierzchni ulic, parkingów i placów 
gospodarczych w technologii uniemocliwiaj>cej 
infiltracjC zanieczyszczeM do wód wgłCbnych, 

d) zabezpieczenia gleby przed zanieczyszczeniem. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na 
obiekt zabytkowy prace nalecy wstrzymać,  
a o zaistniałym fakcie powiadomić właWciwe władze 
słucby ochrony zabytków. 

5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ nie ustala siC. 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci 
zabudowy: 
1) ustala siC maksymaln> nieprzekraczaln> liniC 

zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 
2) budynki mieszkalne o wysokoWci max. II 

kondygnacji nadziemnych (parter + poddasze 
ucytkowe - dopuszcza siC WciankC kolankow> 
poddasza do 1,2 m) z mocliwoWci> podpiwniczeniaś 

3) budynki usługowe o wysokoWci max. II kondygnacji 
nadziemnych (parter + poddasze ucytkowe - 
dopuszcza siC WciankC kolankow> poddasza do 1,2 m) 
z mocliwoWci> podpiwniczenia; 

4) budynki gospodarcze lub gospodarczo-garacowe 
parterowe - dopuszcza siC poddasze ucytkoweś 

5) poziom posadowienia parteru budynków - max. 0,8 m 
powycej Wredniej pierwotnej wysokoWci terenu  
w obrysie rzutu budynku; 

6) wysokoWć budynków do górnej krawCdzi kalenicy 
nie moce przekroczyć 10,5 m powycej Wredniej 
pierwotnej wysokoWci terenu w obrysie rzutu 
budynku; 

7) dachy wysokie o spadku połaci od 35° do 45°,  
z głównymi połaciami dwuspadowymi symetrycznymi  
o jednakowym k>cie nachylenia, kryte dachówk> 
ceramiczn> lub materiałami przypominaj>cymi 
wygl>dem ww. pokrycie - w kolorach naturalnej 
cegły, br>zowym lub grafitowym. 
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7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczychŚ nie ustala siC. 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ 
nie ustala siC. 

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowyŚ nie ustala siC. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
1) pas terenu szerokoWci 3,0 m, oznaczony na rysunku 

planu literami KDWD, przeznacza siC docelowo na 
poszerzenie przylegaj>cej drogi wewnCtrznej 
dojazdowej - dopuszcza siC na nim realizacjC sieci 
uzbrojenia terenu i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej; 

2) obsługa komunikacyjna z przylegaj>cej drogi 
wewnCtrznej dojazdowej KDWDś 

3) dopuszcza siC zjazd z drogi wojewódzkiej Nr 240 na 
drogC wewnCtrzn> dojazdow> KDWDś 

4) nalecy przewidzieć co najmniej 1 miejsce postojowe 
lub garac dla samochodów ucytkowników stałych  
i 1 miejsce postojowe dla samochodów 
ucytkowników przebywaj>cych okresowo  
i dodatkowo w iloWci niezbCdnej dla profilu 
prowadzonej działalnoWci, w tym dla usługobiorcówś 

5) zaopatrzenie w wodC z rozbudowanej gminnej sieci 
wodoci>gowejś 

6) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych 
bezpoWrednio do gruntu w granicach działki lub do 
odbiornika; 

7) odprowadzenie Wcieków w okresie przejWciowym do 
szczelnych bezodpływowych zbiorników  
z udokumentowanym wywozem lub do własnej 
oczyszczalni pod warunkiem spełnienia wymagaM 
dotycz>cych wprowadzenia Wcieków do wód lub do 
ziemi okreWlonych w przepisach odrCbnych (ustawie 
Prawo wodne) i zachowania minimalnej odległoWci 
10,0 m przewodu rozs>czaj>cego kanalizacji 
indywidualnej od przewodu wodoci>gowego, zaW 
docelowo do gminnego systemu kanalizacji 
sanitarnej; 

8) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z projektowanej 
abonenckiej (własnoWci odbiorcy) stacji 
transformatorowej: 
a) lokalizacja stacji na terenie działki 47/5, 
b) dopuszcza siC budowC stacji słupowej, wolno 

stoj>cej, dobudowanej lub wbudowanej w bryłC 
obiektu usługowego, 

c) zasilanie stacji z linii napowietrznej lub kablowej 
Wredniego napiCcia wykonanej jako odgałCzienie 
z linii napowietrznej zasilaj>cej stacjC „Bladowo 
Wyb. 3”ś 

9) oWwietlenie wewnCtrzne i zewnCtrzne nalecy 
zaprojektować i wykonać z mocliwoWci> 
przystosowania dla potrzeb OC; 

 10) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem aródeł 
własnych – wskazane stosowanie ekologicznych 
aródeł ciepła (np.Ś elektryczne, olejowe lub gazowe). 

11. Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania terenówŚ 
nie ustala siC. 

12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:  
w przypadku zbywania nieruchomoWci ustala siC stawkC 
w wysokoWci 30%. 

 
Rozdział 3 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu pod zabudowC mieszkalno-usługow> oraz 

usługowo-mieszkaln> i produkcyjn> działki  
nr 115/1 we wsi Bladowo gm. Tuchola  
(zał>cznik graficzny nr 3 do uchwały) 

 
§ 8.1. Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczaj>cymiŚ 
1) teren zabudowy mieszkalno-usługowej, oznaczony 

na rysunku planu literami MU; 
2) teren zabudowy usługowo-mieszkalnej i produkcyjnej, 

oznaczony na rysunku planu literami UM, P; 
3) teren rolniczy, oznaczony na rysunku planu liter> Rś 
4) teren ci>gu pieszo-jezdnego, oznaczony na rysunku 

planu literami KDY; 
5) teren ci>gu pieszego i rowerowego, oznaczony na 

rysunku planu literami KDX, KR. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) na terenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dopuszcza siCŚ 

a) zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn> wolno 
stoj>c>, 

b) zabudowC usługow> (w tym handlow>) wolno 
stoj>c> jako uzupełniaj>c> wraz z urz>dzeniami  
i obiektami towarzysz>cymi lub wprowadzenie 
funkcji usługowej do budynku mieszkalnego, 

c) lokalizacjC budynków gospodarczych (wzglCdnie 
garacy) lub gospodarczo-garacowych wolno 
stoj>cych, o architekturze nawi>zuj>cej do 
architektury budynków mieszkalnych  
i usługowych, lub dobudowanych do budynków 
mieszkalnych i usługowych, tworz>cych z nimi 
jednolit> bryłC architektoniczn>, 

d) rozbudowC, przebudowC i nadbudowC 
istniej>cych budynków pod warunkiem 
spełnienia wymagaM stawianych nowej 
zabudowie; 

e) wszelk> działalnoWć usługow> (w tym handlow>) 
spełniaj>c> wymóg okreWlony w ust. 3 pkt 1, 
obejmuj>c> takie usługi, dla których nie jest 
wymagane opracowanie raportu o oddziaływaniu 
na Wrodowisko zgodnie z przepisami odrCbnymi 
(ustaw> Prawo ochrony Wrodowiska)ś 
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2) na terenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza siCŚ 

a) zabudowC usługow> (w tym handlow>) wolno 
stoj>c> wraz z urz>dzeniami i obiektami 
towarzysz>cymi, 

b) zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>,  
w postaci jednego budynku mieszkalnego wolno 
stoj>cego, jako uzupełniaj>c> lub wprowadzenie 
funkcji mieszkalnej do budynku usługowego, 

c) lokalizacjC budynków gospodarczych (wzglCdnie 
garacy) lub gospodarczo-garacowych wolno 
stoj>cych, o architekturze nawi>zuj>cej do 
architektury budynków usługowych i mieszkalnego 
lub dobudowanych do budynków usługowych  
i mieszkalnego, tworz>cych z nimi jednolit> 
bryłC architektoniczn>, 

d) wszelk> działalnoWć usługow> (w tym handlow>) 
i produkcyjn>, spełniaj>c> wymóg okreWlony  
w ust. 3 pkt 1; 

3) na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2, 
dopuszcza siCŚ 
a) lokalizacjC obiektów małej architektury 

zwi>zanej z funkcj> usługow>, 
b) przeznaczenie całego terenu wył>cznie w celu 

realizacji potrzeb jednego inwestora, 
c) realizacjC ogrodzeM o wysokich walorach 

estetycznych i wygl>dzie zharmonizowanym  
z otoczeniem o wysokoWci max. 1,5 mś 

4) na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2, 
wprowadza siC zakazŚ 
a) lokalizowania garacy blaszanych, 
b) budowy ogrodzeM pełnychś 

5) na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2: 
a) zabudowa terenu nie moce przekroczyć 50% 

jego powierzchni, 
b) wprowadza siC nakaz pozostawienia co najmniej 

40% powierzchni działki biologicznie czynnej, 
c) ustala siC obowi>zek zachowania linii zabudowy 

wykreWlonej na rysunku planu, 
d) zabudowC nalecy lokalizować z uwzglCdnieniem 

istniej>cych przebiegów sieci infrastruktury 
technicznej, z zachowaniem odległoWci od tych 
sieci wymaganych przepisami odrCbnymi,  
a w przypadku awarii zobowi>zuje siC 
właWciciela działki lub jego nastCpcC prawnego 
do nieodpłatnego umocliwienia gestorowi sieci 
dostCpu do niej i braku roszczeM z tytułu 
istniej>cej infrastruktury technicznejś 

6) teren, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, pozostawia siC 
w dotychczasowym rolniczym ucytkowaniu. 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) działalnoWć usługowa (w tym handlowa)  

i produkcyjna musi spełniać wymóg zastosowania 
takiej technologii, aby uci>cliwoWć tej działalnoWci 
nie wykraczała poza granice zewnCtrzne działki lub 
terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny 
(dotyczy to równiec uci>cliwoWci z tytułu 
parkowania pojazdów) oraz nie moce powodować 
uci>cliwoWci dla funkcji mieszkaniowej na działce 
własnej inwestora - obiekty i pomieszczenia 
przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj>ce siC  
w zasiCgu uci>cliwoWci prowadzonej działalnoWci 

gospodarczej, winny być wyposacone w techniczne 
Wrodki ochrony przed tymi uci>cliwoWciamiś 

2) z uwagi na połocenie obszaru w strefie ochronnej 
poWredniej ujCcia wody w Czyckówku obowi>zuj> 
wszystkie zapisy zawarte w decyzji Wojewody 
Bydgoskiego nr OV-X-6210/104/98 z dnia 
14.12.1998 r. ustanawiaj>cej t> strefCś 

3) nalecy wyznaczyć miejsca do czasowego 
gromadzenia odpadów stałych z mocliwoWci> ich 
łatwego wywozu na teren przeznaczony do ich 
gromadzenia lub unieszkodliwiania wskazany przez 
władze gminne - gospodarka odpadami musi być 
zgodna z przepisami odrCbnymiś 

4) wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg, 
parkingów i placów manewrowych przed 
odprowadzeniem do odbiornika musz> być 
podczyszczane w stopniu zapewniaj>cym spełnienie 
wymagaM okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

5) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na 
budowC wymagane jest, w zalecnoWci od potrzeb, 
uWciWlenie warunków geotechnicznych i hydrologicznych 
podłoca zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

6) nie wystCpuj> urz>dzenia melioracji podstawowych  
i szczegółowychś 

7) budynki nalecy projektować w sposób zapewniaj>cy 
harmonijne wkomponowanie w krajobraz  
i otaczaj>c> zabudowC. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na 
obiekt zabytkowy prace nalecy wstrzymać,  
a o zaistniałym fakcie powiadomić właWciwe władze 
słucby ochrony zabytków. 

5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ teren ci>gu pieszego i 
rowerowego KDX, KR przeznacza siC dla realizacji 
celów publicznych. 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci 
zabudowy: 
1) ustala siC maksymalne nieprzekraczalne linie 

zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 
2) budynki mieszkalne o wysokoWci max. II 

kondygnacji nadziemnych (parter + poddasze 
ucytkowe - dopuszcza siC WciankC kolankow> 
poddasza do 1,2 m) z mocliwoWci> podpiwniczeniaś 

3) budynki usługowe i produkcyjne o wysokoWci max. 
II kondygnacji nadziemnych (parter + poddasze 
ucytkowe - dopuszcza siC WciankC kolankow> 
poddasza do 1,2 m) z mocliwoWci> podpiwniczeniaś 

4) budynki gospodarcze lub gospodarczo-garacowe 
parterowe - dopuszcza siC poddasze ucytkoweś 

5) poziom posadowienia parteru budynków - max. 0,8 m 
powycej Wredniej pierwotnej wysokoWci terenu  
w obrysie rzutu budynku; 

6) wysokoWć budynków do górnej krawCdzi kalenicy 
nie moce przekroczyć 10,5 m powycej Wredniej 
pierwotnej wysokoWci terenu w obrysie rzutu 
budynku; 

7) dachy wysokie o spadku połaci od 35° do 45°,  
z głównymi połaciami dwuspadowymi symetrycznymi  
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o jednakowym k>cie nachylenia, kryte dachówk> 
ceramiczn> lub materiałami przypominaj>cymi 
wygl>dem ww. pokrycie - w kolorach naturalnej 
cegły, br>zowym lub grafitowym. 
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczychŚ nie ustala siC. 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ 
nie ustala siC. 

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 
1) na terenach MU, KDY i KDX, KR ustala siC strefC 

teletechniczn> linii kablowych telekomunikacji 
miCdzymiastowej, zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu, w obrCbie której wszelkie 
zamierzenia inwestycyjne musz> być uzgadniane  
z właWciwym zakładem telekomunikacjiś 

2) na terenie UM, P, z uwagi na przebieg gazoci>gu 
wysokiego ciWnienia DN 150 (6,3 MPa), odległoWć 
podstawowa obiektów (budynków mieszkalnych) od 
istniej>cego gazoci>gu nie moce być mniejsza nic 
20,0 m, a wszelkie zamierzenia inwestycyjne  
w zakresie budownictwa naziemnego i podziemnego 
nalecy kacdorazowo uzgadniać z gestorem sieciś 

3) na terenie rolniczym R wprowadza siC zakaz 
wszelkiej zabudowy kubaturowej nie zwi>zanej  
z produkcja roln>. 
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) ustala siC linie rozgraniczaj>ce ci>gu pieszo-

jezdnego KDY w pasie o szerokoWci 6,0 mś 
2) ustala siC linie rozgraniczaj>ce ci>gu pieszego  

i rowerowego KDX, KR w pasie o szerokoWci 5,0 m; 
3) obsługa komunikacyjna z przylegaj>cego ci>gu 

pieszo-jezdnego KDY; 
4) dopuszcza siC zjazd z drogi wojewódzkiej Nr 240 na 

ci>g pieszo-jezdny KDY; 
5) na kacdej z wydzielonych działek budowlanych 

nalecy przewidzieć co najmniej 1 miejsce postojowe 
lub garac dla samochodów ucytkowników stałych  
i 1 miejsce postojowe dla samochodów 
ucytkowników przebywaj>cych okresowo,  
a w przypadku działalnoWci usługowej lub 
produkcyjnej, w iloWci niezbCdnej dla profilu 
prowadzonej działalnoWci, w tym dla usługobiorcówś 

6) zaopatrzenie w wodC z rozbudowanej gminnej sieci 
wodoci>gowejś 

7) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych 
bezpoWrednio do gruntu w granicach działki lub do 
odbiornika; 

8) odprowadzenie Wcieków do gminnego systemu 
kanalizacji sanitarnej; 

9) zaopatrzenie w energiC elektryczn> istniej>cej  
i projektowanej zabudowy na terenie oznaczonym 
symbolem MU z istniej>cej abonenckiej linii 
kablowej niskiego napiCcia, zasilanej ze stacji 
transformatorowej „Bladowo 1”ś 

 10) zaopatrzenie w energiC elektryczn> projektowanej 
zabudowy usługowo-mieszkalnej i produkcyjnej na 

terenie oznaczonym symbolem UM, P ustala siC 
wariantowo: 
a) w przypadku zagospodarowania projektowanego 

terenu przez tego samego inwestora co terenu 
MU, pobór mocy z istniej>cej abonenckiej linii 
kablowej nn, 

b) w przypadku innego właWciciela terenu nic  
w pkt a, pobór mocy z projektowanej linii 
kablowej niskiego napiCcia wyprowadzonej ze 
stacji transformatorowej „Bladowo pod 
TucholC”ś 

 11) oWwietlenie wewnCtrzne i zewnCtrzne nalecy 
zaprojektować i wykonać z mocliwoWci> 
przystosowania dla potrzeb OC; 

 12) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem aródeł 
własnych – wskazane stosowanie ekologicznych 
aródeł ciepła (np.Ś elektryczne, olejowe lub gazowe). 
11. Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania terenówŚ 
nie ustala siC. 

12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:  
w przypadku zbywania nieruchomoWci ustala siC stawkC 
w wysokoWci 30%. 
 

Rozdział 4 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu pod usługi sportu i ci>g pieszy do Jeziora 
Raci>skiego we wsi Raci>c gm. Tuchola  

(zał>cznik graficzny nr 4 do uchwały) 
 

§ 9.1. Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczaj>cymiŚ 
1) teren usług sportu, oznaczony na rysunku planu 

literami US; 
2) teren ci>gu pieszego, oznaczony na rysunku planu 

literami KDX; 
3) teren drogi publicznej dojazdowej, oznaczony na 

rysunku planu literami KDD. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego na terenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1: 
1) dopuszcza siCŚ 

a) wszelkie formy zagospodarowania terenu 
zwi>zane ze sportem i rekreacj> (np. boisko do 
piłki nocnej, boisko do siatkówki, boisko do 
koszykówki, korty tenisowe itp.), 

b) budowC parterowych obiektów socjalno-
magazynowych obsługuj>cych teren (np. 
pomieszczenia gospodarcze i socjalne, 
magazyny, wypocyczalnie sprzCtu sportowego, 
punkt sprzedacy napojów), 

c) lokalizacjC elementów małej architektury, 
d) wydzielenie miejsc parkingowych dla min. 2 

autobusów i 8 samochodów osobowychś 
2) wprowadza siC zakaz budowy ogrodzeM pełnychś 
3) ustala siC obowi>zek zachowania linii zabudowy 

wykreWlonej na rysunku planuś 
4) zabudowa kubaturowa działki nie moce przekroczyć 

15% jego powierzchni; 
5) ustala siC nakaz przeznaczenia co najmniej 5% 

powierzchni terenu pod zieleM izolacyjn>ś 
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6) zabudowC nalecy lokalizować z uwzglCdnieniem 

istniej>cych przebiegów sieci infrastruktury 
technicznej, z zachowaniem odległoWci od tych sieci 
wymaganych przepisami odrCbnymiś 

7) odległoWci projektowanych obiektów i elementów 
zagospodarowania działki od lasu zgodnie  
z przepisami odrCbnymi. 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) uwzglCdnić nakazy, zakazy i ograniczenia 

wynikaj>ce z połocenia terenu w granicach otuliny 
Tucholskiego Parku Krajobrazowego, zawarte  
w obowi>zuj>cym akcie prawnym dotycz>cym jej 
utworzenia; 

2) z uwagi na połocenie obszaru w strefie ochronnej 
poWredniej ujCcia wody w Czyckówku obowi>zuj> 
wszystkie zapisy zawarte w decyzji Wojewody 
Bydgoskiego nr OV-X-6210/104/98 z dnia  
14 grudnia 1998 r. ustanawiaj>cej t> strefCś 

3) nalecy wyznaczyć miejsce do czasowego 
gromadzenia odpadów stałych z mocliwoWci> ich 
łatwego wywozu na teren przeznaczony do ich 
gromadzenia lub unieszkodliwiania wskazany przez 
władze gminne - gospodarka odpadami musi być 
zgodna z przepisami odrCbnymiś 

4) nie wystCpuj> urz>dzenia melioracji podstawowych  
i szczegółowychś 

5) budynki nalecy projektować w sposób zapewniaj>cy 
harmonijne wkomponowanie w krajobraz  
i otaczaj>c> zabudowC. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na 
obiekt zabytkowy prace nalecy wstrzymać,  
a o zaistniałym fakcie powiadomić właWciwe władze 
słucby ochrony zabytków. 

5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ tereny ci>gu pieszego KDX i 
drogi publicznej dojazdowej KDD przeznacza siC dla 
realizacji celów publicznych. 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy: 
1) zabudowa parterowa - dopuszcza siC poddasze 

ucytkoweś 
2) dach dwuspadowy o symetrycznym nachyleniu 

połaci dachowych od 35° do 45°; 
3) ustala siC maksymaln> nieprzekraczaln> liniC 

zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 
4) poziom posadowienia parteru budynku - max. 0,5 m 

powycej Wredniej pierwotnej wysokoWci terenu  
w obrysie rzutu budynku; 

5) wysokoWć budynku (górnej krawCdzi kalenicy) nie 
moce przekroczyć 8,0 m powycej Wredniej pierwotnej 
wysokoWci terenu w obrysie rzutu budynku. 
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczychŚ nie ustala siC. 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ 
nie ustala siC. 

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowyŚ z uwagi na to, ce działka nr 247/16 graniczy 
z jeziorem Raci>c (działk> nr 79/2), wymienionym  
w rozporz>dzeniu Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 
2002 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 149) w sprawie 
Wródl>dowych wód powierzchniowych lub ich czCWci 
stanowi>cych własnoWć publiczn>, istotnych dla 
regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa  
w stosunku do których marszałek województwa 
wykonuje prawa właWcicielskie, nalecy stosować siC do 
przepisów art. 27 ust. 1, art. 28 i art. 29 ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, 
poz. 2019 z póan. zm.). 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
1) ustala siC linie rozgraniczaj>ce, w których dopuszcza 

siC realizacjC sieci uzbrojenia terenu i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej: 
a) ci>gu pieszego w pasie o szerokoWci min. 3,0 m  

i max. 8,0 m, zgodnie z oznaczeniem na 
zał>czniku graficznym, oznaczonego na rysunku 
planu literami KDX, 

b) drogi publicznej dojazdowej w pasie  
o szerokoWci max. 10,0 m, zgodnie  
z oznaczeniem na zał>czniku graficznym, 
oznaczonego na rysunku planu literami KDD; 

2) obsługa komunikacyjna z przylegaj>cych ulic 
JarzCbinowej, Wrzosowej, Vwierkowej i Sosnowejś 

3) zaopatrzenie w wodC z rozbudowanej gminnej sieci 
wodoci>gowejś 

4) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych 
bezpoWrednio do gruntu w granicach działki lub do 
odbiornika; 

5) odprowadzenie Wcieków do gminnego systemu 
kanalizacji sanitarnej; 

6) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cej linii 
kablowej niskiego napiCcia, przebiegaj>cej  
w drogach przyległych do terenu opracowania, 
zasilanej ze stacji transformatorowej „Raci>c Osiedle”ś 

7) oWwietlenie wewnCtrzne i zewnCtrzne nalecy 
zaprojektować i wykonać z mocliwoWci> 
przystosowania dla potrzeb OC; 

8) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem aródeł 
własnych – wskazane stosowanie ekologicznych 
aródeł ciepła (np.Ś elektryczne, olejowe lub gazowe). 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzenia i ucytkowania terenówŚ nie ustala siC. 
12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:  
w przypadku zbywania nieruchomoWci ustala siC stawkC 
w wysokoWci 30%. 
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Dział III 
Przepisy koMcowe 

 
§ 10. Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Tucholi. 
 
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz publikacji na stronie internetowej gminy i wchodzi 
w cycie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia. 
 

Przewodnicz>cy 
Rady Miejskiej 

Paweł CieWlewicz 
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