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— Poziom (w%) objęcia terenu gminy wykonanymi 
miejscowymi planami zagospodarowania prze-
strzennego

W ramach priorytetu III
 Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz 

promocja służąca budowaniu tożsamości.
— liczba zrealizowanych konkursów, wystaw, działań 

edukacyjnych na terenie gminy
— liczba utworzonych szlaków turystycznych
— liczba opracowań w postaci folderów promocyj-

nych

9. Finansowanie programu

 Finansowanie ochrony i opieki nad zabytkami odbywać 
się będzie z różnych źródeł. Podstawowe to:
— źródła publiczne: budżet gminy, środki Unii Europej-

skiej
— źródła prywatne: osoby fi zyczne organizacje poza-

rządowe, organizacje kościelne
 Finansowanie programu będzie realizowane z wykorzy-

staniem środków z wielu źródeł: ze środków budżeto-
wych gminy, funduszy strukturalnych, oraz ze środków 
prywatnych.

Poz. 3001, 3002

3002

UCHWAŁA Nr XXI/228/2009

Rady Gminy Tuchomie

 z dnia 4 września 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

na terenie wsi Tuchomko, gmina Tuchomie obejmującego działkę nr 126/2 i część działki nr 85/2.

  Na podstawie art. 20, w związku z art. 3, ust. 1, art. 15, 
art. 17, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. z 2003 r. nr 80 
poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. 
zm.), na wniosek Wójta Gminy Tuchomie, Rada Gminy 
Tuchomie uchwala, co następuje:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego obszaru na terenie wsi Tuchomko, gmina 
Tuchomie obejmującego działkę nr 126/2 i część działki 
nr 85/2.

§ 2

  Plan obejmuje część obszaru wsi Tuchomko wyzna-
czonego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Tuchomie w granicach 
określonych na rysunku planu stanowiącego załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia tere-
nów na określone cele oraz ustalenie zasad ich zagospo-
darowania i zabudowy, przyjmujące ład przestrzenny i 
zrównoważony rozwój za podstawę tych ustaleń.

2. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego składają się z:
1) części tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale II 

niniejszej uchwały – Ustalenia ogólne,
2) części tekstowej szczegółowej zawartej w Rozdziale 

III niniejszej uchwały – Ustalenia szczegółowe,
3) części grafi cznej w formie rysunku planu stanowią-

cego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – rysunek 
planu w skali 1:2000.

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowią 
integralną część planu w zakresie określonym jako 
ustalenia planu. Pozostałe oznaczenia mają charakter 
informacyjny.

Rozdział II
Ustalenia ogólne

§ 4

  Ustala się następujące defi nicje użytych pojęć w usta-
leniach planu:

1) Strefa funkcyjna – fragment obszaru objętego gra-
nicami opracowania planu, ograniczony liniami 
rozgraniczającymi, charakteryzujący się określoną 
funkcją i jednolitymi zasadami zagospodarowania 
oraz oznaczony własnym symbolem literowo-cyfro-
wym.

2) Karta terenu – zapis słowny ustaleń szczegółowych 
planu dla jednej lub kilku terenów funkcyjnych.

3) Powierzchnia biologicznie czynna – część terenu 
działki lub strefy określona w%, pokryta roślinnością 
lub wodami powierzchniowymi

4) Linia zabudowy – linia oznaczona na rysunku planu, 
oznaczająca nieprzekraczalną linię lokalizacji ścian 
zewnętrznych budynków. Dopuszcza się wysunięcie 
przed linię zabudowy części budynku, takich jak: 
schody zewnętrzne, podesty, pochylnie, zejścia i 
zjazdy do piwnic i garaży wbudowanych, tarasy 
naziemne (niepodpiwniczone), zadaszenia nad wej-
ściem oraz balkony i wykusze wystające na max. 
1,5 m i o szerokości maks. 30% szerokości frontu 
budynku.

5) Powierzchnia zabudowy – maksymalna dopuszczalna 
wielkość powierzchni zabudowy określona w% wy-
rażająca stosunek powierzchni wszystkich budynków 
(mierzona po obrysie ścian zewnętrznych) zlokalizo-
wanych na działce lub w obrębie terenu funkcyjnego 
do powierzchni tej działki lub terenu funkcyjnego.

6) Wysokość zabudowy – rozumiana jako wysokość 
mierzona od poziomu terenu przy wejściu do budyn-
ku na poziom parteru do górnej krawędzi pokrycia 
dachu (np. kalenicy); nie dotyczy attyk, kominów, 
masztów, wieżyczek itp.

7) Zabudowa o funkcji wiodącej – zabudowa o funkcji 
zgodnej z przeznaczeniem terenu określonym dla 
danej strefy funkcyjnej wg klasyfi kacji w punkcie 3.0. 
§ 5 niniejszej uchwały.
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  8) Zabudowa o funkcji towarzyszącej – zabudowa 
o funkcji uzupełniającej, towarzysząca zabudowie 
wiodącej, wg klasyfi kacji w punkcie 3.0. § 5 niniej-
szej uchwały.

  9) Dachy dwuspadowe – dachy o dwóch symetrycz-
nych połaciach i takich samych spadkach na głów-
nej bryle budynku; dla budynków wieloczłonowych 
kalenice dachów prostopadłe i/lub równoległe; 
dopuszcza się lukarny, wykusze, naczółki itp.

10) Połacie symetryczne dachu dwuspadowego - na-
leży rozumieć dach dwuspadowy oparty na rzucie 
prostokątnym lub kwadratowym o kalenicy prze-
biegającej w osi rzutu oraz o połaciach o równej 
długości i jednakowych spadkach.

11) Przepisy szczególne – należy przez to rozumieć 
obowiązujące przepisy prawne ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi do tych ustaw przywołane w 
ustaleniach szczegółowych planu. W przypadku 
uchylenia lub zmiany przepisu szczegółowego 
w planie miejscowym obowiązuje przepis przywo-
łany w ustaleniach szczegółowych.

§ 5

1. Ustala się podział terenu objętego granicami planu 
na poszczególne strefy funkcyjne oddzielone liniami 
rozgraniczającymi wyznaczającymi tereny o różnych 
funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania 
terenu.

2. Strefy funkcyjne oznacza się symbolami cyfrowo-lite-
rowymi, określającymi w kolejności:
a) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropką) ozna-

czająca kolejny numer terenu wydzielonego liniami 
rozgraniczającymi.

b) symbol drugi – jedna lub kilka dużych liter alfabetu 
(bez kropki) określających rodzaj funkcji terenu.

3. Dla obszaru objętego planem określa się następujące 
ustalenia ogólne dla poszczególnych grup funkcji.

 Funkcje określone w ustaleniach szczegółowych, inne 
niż w ustaleniach ogólnych, są obowiązujące.
1) MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej wolnostojącej
a) Obowiązujące lub wiodące funkcje, obiekty oraz 

formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wol-

nostojąca

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu:
— lokalizacja zabudowy towarzyszącej i gospodar-

czej - garaże, wiaty, altany w formie wolnostoją-
cych lub zespolonych obiektów budowlanych

— lokalizacja obiektów małej architektury i bu-
dowli związanych z zagospodarowaniem tere-
nu

— lokalizacja dróg wewnętrznych
— lokalizacja urządzeń i obiektów infrastruktury 

technicznej i drogowej
— lokalizacja usług wbudowanych o funkcjach 

określonych w ustaleniach szczegółowych o 
max powierzchni 100 m2

c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 
terenu:

  — lokalizacja usług rzemiosła

§ 6

1. Ustalenia planu odnoszą się do nowych podziałów 
geodezyjnych, do inwestycji noworealizowanych, do 
zmian wprowadzanych drogą rozbudów i przebudów 
oraz do zmian przeznaczenia terenów i obiektów, chyba 
że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

2. Linie rozgraniczające stref funkcyjnych mogą ulegać 
korektom, jeżeli konieczność taka wyniknie z rozwiązań 
technicznych lub ochrony istniejących walorów, o ile nie 
naruszy to innych ustaleń planu. W strefach funkcyjnych 
dopuszcza się również wydzielanie działek dla potrzeb 
infrastruktury (stacje trafo, przepompownie itp.) oraz 
dróg wewnętrznych (chyba, że ustalenia szczegółowe 
stanowią inaczej) po uzyskaniu zgody osób, których 
interes prawny może być naruszony.

3. Zakres uciążliwości dla środowiska prowadzonej dzia-
łalności musi być ograniczony do granic obszaru, dla 
którego inwestor posiada tytuł prawny.

Rozdział III
Ustalenia szczegółowe

§ 7

  W granicach miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego została wyodrębniona 1 strefa funkcyjna, 
ujęta w 1 karcie terenu.

Poz. 3002
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Rozdział IV
Stwierdzenie zgodności planu ze studium

§ 8

  Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Tuchomie zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Tuchomie 
Nr III/18/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.

Rozdział V
Załączniki do uchwały

§ 9

  Integralną częścią uchwały są:
1) Rysunek planu nr 1 w skali 1:2000 – załącznik Nr 1 do 

niniejszej uchwały
2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w pla-

nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich 
fi nansowania – załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

3) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag – załącz-
nik Nr 3 do niniejszej uchwały

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 10

  Zobowiązuje się Wójta Gminy Tuchomie do:

1) Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Wojewo-
dzie Pomorskiemu w celu ogłoszenia jej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2) Umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 
14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tuchomie.

3) Publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią grafi czną 
na stronie internetowej Urzędu Gminy Tuchomie.

§ 11

  Zobowiązuje się Wójta Gminy Tuchomie do umożliwie-
nia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów 
przedstawiających plan oraz wydawanie z tych doku-
mentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im 
wyrysów i wypisów z planu, na zasadach określonych w 
art. 30 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym.

§ 12

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego za wyjątkiem § 10 ust. 1 i 2, które wchodzą w życie 
z dniem podjęcia uchwały.

 Przewodniczący 
Rady Gminy

Wiesław Bezhubka
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Załącznik nr 1 
do uchwały Nr XXI/228/2009
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 4 września 2009 r.

Poz. 3002
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Załącznik nr 2 
do uchwały Nr XXI/228/2009
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 4 września 2009 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 

fi nansowania do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Tuchomko, 

działki nr 126/2 i cz.dz. 85/2, gmina Tuchomie

Przedmiotem opracowania jest miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi 
Tuchomko, działka nr 126/2 i część działki nr 85/2, gmina 
Tuchomie.
Finansowanie infrastruktury technicznej gmina realizuje 
w oparciu o każdorocznie uchwalony budżet obejmujący 
wysokość i przedmiot fi nansowania. Każdego roku gmi-
na występuje również o pozyskanie środków celowych 
(dotacje i inne fundusze związane z ochroną środowiska, 
w tym fundusze unijne.

Załącznik nr 3 
do uchwały Nr XXI/228/2009
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 4 września 2009 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wnie-

sionych do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Tuchomko, 

działka nr 126/2 i część działki nr 85/2, gmina Tuchomie 

Rada Gminy Tuchomie, po zapoznaniu się z uwagami nie-

uwzględnionymi przez Wójta Gminy Tuchomie, postana-

wia odrzucić następujące uwagi, jako nieuzasadnione:

1. uwaga z dnia 30.07.2009 r. - Werner Rutkowski – doty-
czącą przeznaczenia działki znajdującej się najbliżej sta-
wu p.poż. nie na cele mieszkaniowe, a na cele p.poż.

2. uwaga z dnia 30.07.2009 r. - Werner Rutkowski – aby 
działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe 
nie znajdowały się blisko terenów predysponowanych 
pod siłownie wiatrowe;

3. uwaga z dnia 30.07.2009 r. - Werner Rutkowski – aby 
Gmina Tuchomie w przyszłości planowała tereny prze-
znaczone na cele publiczne w Tuchomku w kierunku wsi 
Tuchomie

Poz. 3002, 3003

3003

UCHWAŁA Nr XXI/229/2009

Rady Gminy Tuchomie

 z dnia 4 września 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru na terenie wsi Kramarzyny, gmina Tuchomie obejmującego działki nr 222, 221 i 220.

  Na podstawie art. 20, w związku z art. 3, ust. 1, art. 15, 
art. 17, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. z 2003 r. 
nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 
późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Tuchomie, Rada 
Gminy Tuchomie uchwala, co następuje:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego obszaru na terenie wsi Kramarzyny, gmina 
Tuchomie obejmującego działki nr 222, 221 i 220.

§ 2

  Plan obejmuje część obszaru wsi Kramarzyny wyzna-
czonego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Tuchomie w granicach 
określonych na rysunku planu stanowiącego załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia tere-
nów na określone cele oraz ustalenie zasad ich zagospo-
darowania i zabudowy, przyjmujące ład przestrzenny i 
zrównoważony rozwój za podstawę tych ustaleń.

2. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego składają się z:
1) części tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale II 

niniejszej uchwały – Ustalenia ogólne,

2) części tekstowej szczegółowej zawartej w Rozdziale 
III niniejszej uchwały – Ustalenia szczegółowe,

3) części grafi cznej w formie rysunku planu stanowią-
cego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – rysunek 
planu w skali 1:2000.

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowią 
integralną część planu w zakresie określonym jako 
ustalenia planu. Pozostałe oznaczenia mają charakter 
informacyjny.

Rozdział II
Ustalenia ogólne

§ 4

  Ustala się następujące defi nicje użytych pojęć w usta-
leniach planu:

1) Strefa funkcyjna – fragment obszaru objętego gra-
nicami opracowania planu, ograniczony liniami 
rozgraniczającymi, charakteryzujący się określoną 
funkcją i jednolitymi zasadami zagospodarowania 
oraz oznaczony własnym symbolem literowo-cyfro-
wym.

2) Karta terenu – zapis słowny ustaleń szczegółowych 
planu dla jednej lub kilku terenów funkcyjnych.

3) Powierzchnia biologicznie czynna – część terenu 
działki lub strefy określona w%, pokryta roślinnością 
lub wodami powierzchniowymi

4) Linia zabudowy – linia oznaczona na rysunku planu, 
oznaczająca nieprzekraczalną linię lokalizacji ścian 
zewnętrznych budynków. Dopuszcza się wysunięcie 
przed linię zabudowy części budynku, takich jak: 
schody zewnętrzne, podesty, pochylnie, zejścia i 
zjazdy do piwnic i garaży wbudowanych, tarasy 


