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UCHWAŁA Nr IV/12/2010 

 RADY MIEJSKIEJ w LUBIENIU KUJAWSKIM 
 z dnia 29 grudnia 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia budcetu Gminy LubieM Kujawski na 2011 rok. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz  
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,  
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,  
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,  
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz  
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz  
z 2010 r., Nr 28 poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675), 
art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235,  
art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, 
Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 oraz Nr 152,  
poz. 1020) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – 
Przepisy wprowadzaj>ce ustawC o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241,  
Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, 
poz.1020, Nr 161, poz 1078) uchwala siC, co nastCpujeŚ 

 
§ 1.1.  Dochody budcetu w wysokoWci  

22.980.000 zł, z tegoŚ  
1) biec>ce w wysokoWci 18.859.000 zł,  
2) maj>tkowe w wysokoWci 4.121.000 zł, zgodnie  

z Zał>cznikiem nr 1.  
 
§ 2.1.  Wydatki budcetu w wysokoWci 24.495.000 zł, 

z tego:  
1) biec>ce w wysokoWci 16.395.000 zł, w tymŚ  

a) wydatki zwi>zane z realizacj> zadaM z zakresu 
administracji rz>dowej i innych zadaM zleconych 
w wysokoWci 2.926.300 zł,  

b) wydatki na wynagrodzenia 6.893.450 zł,  
c) pochodne od wynagrodzeM 1.246.287 zł,  
d) wydatki zwi>zane z obsług> długu 27.742 zł,  

2) maj>tkowe w wysokoWci 8.100.000 zł, zgodnie  
z Zał>cznikiem nr 2.  
2.  Limity wydatków na zadania inwestycyjne 

realizowane w roku 2011 zgodnie z Zał>cznikiem nr 3.  
 
§ 3.1.  Deficyt budcetu w kwocie 1.515.000 zł, który 

zostanie pokryty przychodami pochodz>cymi  
z zaci>ganych kredytów w kwocie – 1.515.000 zł,  

 
§ 4.  Ł>czn> kwotC przychodów budcetu  

w wysokoWci 1.660.200 zł oraz ł>czn> kwotC rozchodów 
budcetu w wysokoWci 145.200 zł, zgodnie  
z Zał>cznikiem nr 4.  

 

§ 5.  Limity zobowi>zaM kredytów i pocyczek 
zaci>ganych naŚ  
1) sfinansowanie przejWciowego deficytu budcetu –  

w kwocie 1.500.000 zł,  
2) sfinansowanie planowanego deficytu budcetu –  

w kwocie 1.515.000 zł,  
3) spłatC wczeWniej zaci>gniCtych zobowi>zaM z tytułu 

zaci>gniCtych pocyczek i kredytów – w kwocie 
1.145.200 zł,  

4) wyprzedzaj>ce finansowanie działaM finansowanych 
ze Wrodków pochodz>cych z budcetu Unii 
Europejskiej – w kwocie 3.400.000 zł,  
 
§ 6.1.  Ł>czn> kwotC porCczeM i gwarancji 

udzielanych w roku budcetowym w kwocie 30.187 zł.  
2.  KwotC wydatków przypadaj>cych do spłaty  

w danym roku budcetowym, zgodnie z zawart> umow>, 
z tytułu porCczeM i gwarancji udzielonych przez GminC 
w kwocie 30.187 zł.  

 
§ 7.1.  Dochody i wydatki zwi>zane z realizacj> 

zadaM z zakresu administracji rz>dowej i innych zadaM 
zleconych odrCbnymi ustawami, zgodnie  
z Zał>cznikiem nr 5.  

2.  Dochody i wydatki zwi>zane z realizacj> zadaM  
z zakresu administracji rz>dowej wykonywanych na 
podstawie porozumieM z organami administracji 
rz>dowej, zgodnie z Zał>cznikiem nr 6.  

3.  Dochody i wydatki otrzymane z budcetu paMstwa 
na realizacjC własnych zadaM biec>cych, zgodnie  
z zał>cznikiem Nr 7.  

4.  Dochody i wydatki zwi>zane z realizacj> zadaM 
wykonywanych na podstawie porozumieM (umów) 
miCdzy jednostkami samorz>du terytorialnego, zgodnie 
z Zał>cznikiem nr 8.  

 
§ 8.  W budcecie tworzy siC rezerwyŚ  

1) ogóln> w wysokoWci – 98.000 zł, z przeznaczeniem 
na:  
a) wydatki których szczegółowy podział na pozycje 

klasyfikacji budcetowej nie moce być dokonany  
w okresie opracowywania projektu budcetu.  

2) celowe w wysokoWci – 82.000 zł, z przeznaczeniem 
na:  
a) realizacjC zadaM własnych z zakresu zarz>dzania 

kryzysowego w kwocie – 82.000 zł.  
 
§ 9.1.  Ustala siC dochody w kwocie 75.000 zł  

z tytułu wydawania zezwoleM na sprzedac napojów 
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.000 zł na 
realizacjC zadaM okreWlonych w gminnym programie 
profilaktyki i rozwi>zywania problemów alkoholowych.  
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2.  Ustala siC wydatki w kwocie 10.000 zł na 
realizacjC zadaM okreWlonych w gminnym programie 
przeciwdziałania narkomanii.  
- koszty – 1.602.034 zł, zgodnie z Zał>cznikiem nr 10.  

 
§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji 

udzielanych z budcetu Gminy, zgodnie z Zał>cznikiem 
nr 9.  

 
§ 11. Plan przychodów i kosztów samorz>dowego 

zakładu budcetowegoŚ  
- przychody – 1.602.034 zł,  
- koszty – 1.602.034 zł, zgodnie z Zał>cznikiem nr 10.  

 
§ 12. Upowacnia siC Burmistrza Lubienia 

Kujawskiego do:  
1) zaci>gania kredytów i pocyczek do wysokoWci 

poszczególnych limitów zobowi>zaM, okreWlonych  
w § 5 Uchwałyś  

2) do dokonywania zmian w planie wydatków,  
z wył>czeniem przeniesieM wydatków miCdzy 
działami, w zakresie wydatków biec>cych (ł>cznie  
z wynagrodzeniami);  

3) przekazania kierownikom jednostek budcetowych 
uprawnieM do dokonywania przeniesieM w planie 
wydatkówś  

4) przekazania kierownikom innych jednostek 
organizacyjnych Gminy uprawnieM do dokonywania 
przeniesieM w planie wydatkówś  

5) udzielania w roku budcetowym pocyczek do ł>cznej 
kwoty 100.000 złś  

6) udzielania w roku budcetowym porCczeM i gwarancji 
do ł>cznej kwoty 30.187 złś  

7) lokowania wolnych Wrodków budcetowych na 
rachunkach bankowych w innych bankach nic bank 
prowadz>cy obsługC budcetu Gminy.  
 
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.  
 
§ 14. Uchwała wchodzi w cycie z dniem 1 stycznia 

2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku 
UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz podlega podaniu do publicznej wiadomoWci przez 
ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej UrzCdu 
Miejskiego i w sposób zwyczajowo przyjCty poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeM.  
 

Przewodnicz>cy Rady 
Stanisław PiwiMski 
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UCHWAŁA Nr VI/07/11 

 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK 
 z dnia 26 stycznia 2011 r. 

 
w sprawie okreWlenia rodzaju WwiadczeM na pomoc zdrowotn> dla nauczycieli oraz warunków i sposobu jej 
przyznawania. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (tekst 
jednolity; Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: 
Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,  
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,  
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,  
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,  
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,  
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974  
i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  
Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, 
poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146,  
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675,) oraz art. 72 ust. 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 zmiany: Dz.U.  
z 2006 r. Nr 170, poz.1218 i Nr 220, poz. 1600;  
z 2007r Nr 17, poz.95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,  
poz. 689, Nr 158, poz.1103, Nr 176,poz. 1238, Nr 191, 
poz.1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145,  
poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1,  
Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz.800,  
Nr 213, poz.1650, Nr 219, poz. 1706) uchwala, co 
nastCpujeŚ  

§ 1.  Ilekroć w uchwale jest mowa oŚ 
1) szkole – nalecy przez to rozumieć publiczna szkołC 

lub placówkC , o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy  
z dnia 7 wrzeWnia 1991 r. o systemie oWwiaty (Dz.U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póan. zm.), dla której 
organem prowadz>cym jest Gmina Miasto 
Włocławekś 

2) nauczycielu – nalecy przez to rozumieć takce 
wychowawcC i innego pracownika pedagogicznego 
zatrudnionego w szkole, a takce nauczyciela, który 
przeszedł na emeryturC lub rentC ze szkoły, o której 
mowa w pkt.1 
 
§ 2.  WysokoWć Wrodków finansowych 

przeznaczonych na pomoc zdrowotn> dla nauczycieli 
okreWlana jest corocznie w budcecie Miasta. 

 
§ 3.1.  Vwiadczenie pomocy zdrowotnej moce być 

przyznane nauczycielowi w zwi>zku zŚ 
1) przewlekł>, długotrwał> chorob>ś 
2) długotrwałym leczeniem szpitalnym lub 

specjalistycznym zwi>zanym z przewlekł> chorob>ś 
3) wypadkiem w pracy. 
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2.  Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie 
jednorazowego, bezzwrotnego zasiłku pieniCcnego. 

3.  WysokoWć zasiłku pieniCcnego, o którym mowa 
w ust. 2 uzalecniona jest odŚ 
1) wielkoWci Wrodków przeznaczonych na ten cel  

w budcecie Miastaś 
2) wysokoWci poniesionych i udokumentowanych przez 

nauczyciela kosztów jego leczeniaś 
3) sytuacji materialnej nauczyciela. 

 
§ 4.1.  Vwiadczenie pomocy zdrowotnej udziela siC 

na wniosek nauczyciela lub osobC upowacnion> 
składany do Prezydenta Miasta Włocławek za 
poWrednictwem Wydziału UrzCdu Miasta właWciwego 
zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym ds. oWwiaty  
o przyznanie pomocy zdrowotnej wg wzoru 
stanowi>cego zał>cznik do niniejszej uchwały. 

2.  Do wniosku nalecy zał>czyćŚ 
1) aktualne zaWwiadczenie lekarskieś 
2) dokumenty potwierdzaj>ce poniesione wydatki 

zwi>zane z leczeniem; 
3) oWwiadczenie o przeciCtnych miesiCcznych 

dochodach (netto) przypadaj>cych na jednego 
członka rodziny pozostaj>cego we wspólnym 
gospodarstwie domowym z nauczycielem,  
z uwzglCdnieniem wszystkich aródeł przychodu 
uzyskanego w ostatnich 6 miesi>cach 
poprzedzaj>cych miesi>c złocenia wniosku. 
 
§ 5.1. Wniosek wraz z zał>cznikami, o których 

mowa w § 4 ust. 2 powinien być złocony w terminie do 
30 kwietnia lub do 31 paadziernika danego roku. 

2.  Rozpatrywanie wniosków odbywa siC dwa razy 
w danym roku tj. do koMca maja i do koMca listopada. 

3.  W uzasadnionym przypadku, wniosek moce być 
złocony i rozpatrzony w innych terminach nic wskazane 
w ust. 1 i ust.2. 

 
§ 6.1.  Pomoc zdrowotn> nauczyciel moce otrzymać 

raz w danym roku kalendarzowym z zastrzeceniem § 7. 
2.  Maksymalna wysokoWć przyznanej 

nauczycielowi pomocy zdrowotnej nie moce 
przekroczyć w danym roku budcetowym kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracC obowi>zuj>cego 
na dzieM jej przyznania z zastrzeceniem ust. 3. 

3.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
zwłaszcza wysokich kosztów leczenia, o którym mowa 
w § 3, poniesionych przez nauczyciela, przyznana 
pomoc moce być wycsza od kwoty wymienionej  
w ust. 2, nie moce jednak przekroczyć dwukrotnoWci 
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracC 
obowi>zuj>cego w dniu jej przyznania. 

4.  O przyznaniu lub odmowie przyznania 
Wwiadczenia Prezydent Miasta pisemnie zawiadamia 
nauczyciela. 

§ 7.  W szczególnie uzasadnionym  
i udokumentowanym przypadku pomoc zdrowotn> 
nauczyciel moce otrzymać dwa razy w danym roku 
kalendarzowym. 

 
§ 8.  Wykonanie uchwały powierza siC 

Prezydentowi Miasta Włocławek. 
 
§ 9.1.  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

2.  Uchwała podlega podaniu do publicznej 
wiadomoWci poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej UrzCdu Miasta Włocławek. 

 
Przewodnicz>cy 

Rady Miasta 
Stanisław Wawrzonkoski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 83 – 4809 – Poz. 607 
 

 
 

607

 
 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 83 – 4810 – Poz. 608 
 

608 
608 

 
UCHWAŁA Nr IV/21/11 

 RADY MIEJSKIEJ w TUCHOLI 
 z dnia 28 stycznia 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu powierzchniowej 
eksploatacji kruszywa i komunikacji działek nr 1649/2, nr 1649/3, nr 1651/13, nr 1651/14 i nr 1651/15 przy  
ulicy Plaskosz w Tucholi. 
 

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, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 
i Nr 220 poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124;  
Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804,  
Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043), 
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., Rada Miejska uchwala, co 
nastCpujeŚ  

 
§ 1.  Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu powierzchniowej eksploatacji 
kruszywa i komunikacji działek nr 1649/2, nr 1649/3,  
nr 1651/13, nr 1651/14 i nr 1651/15 przy ulicy Plaskosz 
w Tucholi, w granicach okreWlonych na zał>czniku Nr 1 
do niniejszej uchwały w skali 1Ś1000, zwany dalej 
planem. 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 2.  Plan obejmuje działki nr 1649/2, nr 1649/3,  

nr 1651/13, nr 1651/14 i nr 1651/15, połocone  
w północno – wschodniej czCWci miasta, po wschodniej 
stronie ulicy Plaskosz w Tucholi. 

 
§ 3.  Przedmiotem ustaleM planu s>Ś 

1) teren powierzchniowej eksploatacji kruszywa, 
oznaczony na rysunku planu literami PE; 

2) teren ci>gu pieszo - jezdnego, oznaczony na rysunku 
planu literami KDY; 

3) teren ulicy dojazdowej, oznaczony na rysunku planu 
literami KDD. 
 
§ 4.1.  Integraln> czCWci> uchwały jest rysunek 

planu, stanowi>cy zał>cznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
2.  RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu stanowi zał>cznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

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 3 do niniejszej 
uchwały. 

4.  Do obowi>zuj>cych ustaleM planu nalec> 
nastCpuj>ce oznaczenia graficzneŚ 
1) granica obszaru objCtego planem miejscowym, 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania - WciWle 
okreWlone, 

3) linie wymiarowe. 
 
§ 5.  Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa oŚ 

1) planie - nalecy przez to rozumieć ustalenia planu 
okreWlone w Rozdziale 2 uchwałyś 

2) uchwale - nalecy przez to rozumieć niniejsz> 
uchwałC Rady Miejskiejś 

3) rysunku planu - nalecy przez to rozumieć rysunek 
planu miejscowego na mapie sytuacyjno-
wysokoWciowej w skali 1Ś1000, stanowi>cy 
zał>cznik Nr 1 do niniejszej uchwałyś 

4) liniach rozgraniczaj>cych - nalecy przez to rozumieć 
linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania; 

5) terenie - nalecy przez to rozumieć teren wyznaczony 
na rysunku planu miejscowego liniami 
rozgraniczaj>cymi, oznaczony symbolem 
składaj>cym siC z liczby wskazuj>cej kolejny numer 
terenu oraz liter okreWlaj>cych rodzaj przeznaczenia 
i sposób zagospodarowania terenu. 

 
Rozdział 2 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów 
 
§ 6.1.  Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczaj>cymiŚ 
1) teren powierzchniowej eksploatacji kruszywa, 

oznaczony na rysunku planu symbolem 1 PE; 
2) teren ci>gu pieszo - jezdnego, oznaczony na rysunku 

planu symbolem 2 KDY; 
3) teren ulicy dojazdowej, oznaczony na rysunku planu 

symbolem 3 KDD. 
2.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennegoŚ na terenie 1 PE, o którym mowa  
w ust. 1 pkt 1, dopuszcza siCŚ 
1) powierzchniow> eksploatacjC kruszywa naturalnego 

dla potrzeb lokalnych w ł>cznej iloWci mniejszej nic 
20 000 m3 na rok; 

2) lokalizacjC wył>cznie tymczasowych obiektów 
zwi>zanych z podstawowym przeznaczeniem terenu 
(administracyjno-techniczne, socjalne itp.) na czas 
eksploatacji kruszywa z uwzglCdnieniem ust. 6ś 

3) wydzielenie miejsc postojowych dla pojazdów 
zwi>zanych z eksploatacj> oraz obsług> terenu 
eksploatacji. 
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3.  Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego: 
1) uwzglCdnić nakazy, zakazy i ograniczenia 

wynikaj>ce z połocenia terenów w otulinie 
Tucholskiego Parku Krajobrazowego, zawarte  
w obowi>zuj>cym akcie prawnym dotycz>cym jej 
utworzenia, 

2) wprowadza siC obowi>zekŚ 
a) prowadzenia wszelkich prac tak, aby zmiany  

w Wrodowisku przyrodniczym (rzeaba terenu, 
gleba, szata roWlinna) były ograniczone do 
obszaru eksploatacji, 

b) przeprowadzenia starannej rekultywacji terenu 
po zakoMczeniu eksploatacji złoca (rekultywacja 
wstCpna powinna przebiegać sukcesywnie  
w miarC eksploatacji złoca)ś 

c) wyznaczenia miejsca do czasowego gromadzenia 
odpadów stałych, zwi>zanych z zabudow>  
o której mowa w ust. 2 pkt 2, z mocliwoWci> ich 
łatwego wywozu na teren przeznaczony do ich 
gromadzenia lub unieszkodliwiania; 

3) wprowadza siC zakaz składowania odpadów  
w likwidowanych wyrobiskach, 

4) na terenie 1 PE, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 
wskazane zastosowanie zieleni izolacyjnej wzdłuc 
drogi publicznej dojazdowej 3 KDD. 
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 publicznych: tereny ci>gu pieszo - jezdnego 
2 KDY i drogi publicznej dojazdowej 3 KDD stanowi> 
przestrzeM publiczn> w granicach obszaru objCtego 
planem miejscowym - dopuszcza siC na nich realizacjC 
sieci uzbrojenia terenu i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej. 

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

wykreWlono na rysunku planuś 
2) zabudowa parterowa; 
3) dach płaski lub dwuspadowy o nachyleniu połaci 

dachowych do 30o; 
4) zabudowa terenu 1 PE nie moce przekroczyć 1% 

jego powierzchni. 
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczychŚ na terenie 1 PE, o którym mowa w ust. 1 
pkt 1, wprowadza siC obowi>zekŚ 
1) posiadania koncesji na wydobywanie - prowadzenie 

wydobywania kopaliny ze złoca moce odbywać siC 
wył>cznie na podstawie zatwierdzonego planu 
ruchu, w trybie Prawa geologicznego i górniczegoś 

2) zapewnienia statecznoWci zboczy w trakcie 
prowadzenia prac eksploatacyjnych; 

3) widocznego oznakowania terenu eksploatacji  
i zapewnienia bezpieczeMstwa w trakcie prac 
eksploatacyjnych, 

4) prowadzenia eksploatacji na takiej głCbokoWci, aby 
nie spowodowała obnicenia wód gruntowychś 

5) likwidacji wyrobisk w miarC postCpu robót. 
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) ustala siC linie rozgraniczaj>ce ci>gu pieszo-

jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 
2 KDY, w pasie o szerokoWci 5,0 m, zgodnej  
z rysunkiem planu; 

2) obsługa komunikacyjna terenu 1 PE z ulicy 
Plaskosz; 

3) pas terenu o szerokoWci zgodnej z rysunkiem planu, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 3 KDD, 
przeznacza siC docelowo na poszerzenie 
przylegaj>cej drogi gminnej dojazdowej – ulicy 
Plaskosz; 

4) w odniesieniu do zabudowy, o której mowa w ust. 2 
pkt 2: 
a) dopuszcza siC tymczasowe gromadzenie 

Wcieków, o iloWci nie wiCkszej nic 2 m3/ dobC,  
w szczelnych bezodpływowych wybieralnych 
zbiornikach przeznaczonych na Wciekiś 

b) pobór wody z indywidualnego ujCcia do czasu 
wybudowania wodoci>guś 

c) zasilanie w energiC elektryczn> z agregatu 
pr>dotwórczego lub z innego aródła energii,  
a w przypadku przewidywanego zasilania z sieci 
elektroenergetycznej wyst>pi koniecznoWć 
budowy abonenckiej stacji transformatorowej  
i linii SN dla jej zasilania; 

d) ogrzewanie budynków nieuci>cliwe dla 
Wrodowiska (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 ustal 
a 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 

Przepisy koMcowe 
 
§ 7.  W zakresie uregulowanym niniejsz> uchwał>, 

dla działek nr 1649/2, nr 1649/3, nr 1651/13, nr 1651/14 
i nr 1651/15 przy ulicy Plaskosz w Tucholi, trac> moc 
ustalenia uchwały Nr LI/464/02 Rady Miejskiej  
w Tucholi z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa  
i komunikacji obszaru czCWci działek nr 1649/1  
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i nr 1651/10 przy ulicy Plaskosz w Tucholi 
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2002 r. Nr 80, poz. 1667),  
w granicach uchwalenia okreWlonych na rysunku planu, 
stanowi>cym zał>cznik Nr 1 do uchwały, w obrCbie 
których wprowadza siC ustalenia niniejszej uchwały. 

 
§ 8.  Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Tucholi. 
 
§ 9.  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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Zał>cznik 
do uchwały nr IV/21/11 

Rady Miejskiej w Tucholi 
z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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