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UCHWAŁA Nr IX/62/11 

 RADY MIEJSKIEJ w TUCHOLI 
 z dnia 1 lipca 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudzki Most II obejmuj>cy czCWć 
obrCbu ewidencyjnego Tuchola 
 

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.) 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.), Rada Miejska uchwala co 
nastCpujeŚ  

 
Rozdział ń 

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 Rudzki Most II 
obejmuj>cy czCWć obrCbu ewidencyjnego Tuchola. 

2. Integraln> czCWć uchwały stanowi rysunek planu 
w skali 1:1000, 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 oznaczaj> 
przeznaczenie poszczególnych terenów według 
oznaczeM legendy rysunku planu. 

 

§ 5.1. Na rysunku planu obowi>zuj>cymi 
ustaleniami s> nastCpuj>ce oznaczenia graficzne: 
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 identyfikuj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu i rócnych zasadach 
zagospodarowania: 
a) MN - teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 
b) MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z dopuszczeniem usług 
nieuci>cliwych, 

c) U/MN - teren usług nieuci>cliwych 
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

d) UT/MN - teren usług z zakresu obsługi turystyki 
i rekreacji z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 

e) UK - teren kultu religijnego, 
f) KDL - droga publiczna lokalna, 
g) KDD - droga publiczna dojazdowa, 
h) KDW - droga wewnCtrzna, 
i) KX -ci>g pieszy, 
j) ZP - teren ogólnodostCpnej zieleni urz>dzonej 

i rekreacji, 
k) ZP/KS - teren ogólnodostCpnej zieleni 

urz>dzonej i parkingu 
l) ZL - teren leWny, 
m) KS - teren parkingu, 
n) IT - teren urz>dzeM infrastruktury technicznej, 

6) linie podziału na działki budowlane - orientacyjne, 
7) wymiary, 
8) wymagane ł>czenia działek geodezyjnych, 
9) strefa uci>cliwoWci istniej>cej linii energetycznej 

Wredniego napiCcia. 
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 
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wykonawczymi obowi>zuj>ce na dzieM realizacji 
inwestycji okreWlonej niniejsz> uchwał>, 

4) terenie – nalecy przez to rozumieć obszar 
wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi, zgodnie z rysunkiem planu; 

5) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – 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 teren z nawierzchni> ziemn> urz>dzon> 
w sposób zapewniaj>cy naturaln> wegetacjC, a takce 
50%, powierzchni tarasów i stropodachów z tak> 
nawierzchni>, nie mniejsz> jednak nic 10 m2, oraz 
wodC powierzchniow> na tym terenie, 

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 działkach s>siednich a takce 
uci>cliwoWci w formie zjawisk fizycznych dla 
otaczaj>cego Wrodowiska zwłaszcza w formie hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia powietrza, wód itp., 
kwalifikuj>cych siC do przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na Wrodowisko według norm 
okreWlonych odrCbnymi przepisami w tym z zakresu 
ochrony Wrodowiska i inspekcji sanitarnej, 
dopuszcza siC wszelkiego rodzaju działalnoWć 
usługow> zwi>zan> z zaspokojeniem potrzeb 
mieszkaMców i turystów, w tym handel, działalnoWć 
biurowa, gabinety lekarskie, rehabilitacyjne, 
gastronomia, informacje turystyczne, funkcje 
oWwiatowo-kulturalne i sportowo-rekreacyjne - 
prowadzon> w budynku b>da lokalu spełniaj>cym 
wymogi przepisów właWciwych dla danej funkcji, 
a takce uzupełniaj>ce dla tych terenów funkcje 
parkingowe itp.; 

 11) adaptacji – nalecy przez to rozumieć przystosowanie 
istniej>cych obiektów, infrastruktury i urz>dzeM 
technicznych do funkcji okreWlonej planem, w tym 
zmianC dotychczasowej funkcji z zachowaniem 
ustaleM niniejszej uchwały, 

 12) 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, w tym zakres 
prac ziemnych podczas realizacji ustaleM planu 
winien sankcjonować w stopniu maksymalnym 
istniej>ce ukształtowanie terenuś 

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, z uwzglCdnieniem przepisów szczególnych 
z zakresu ochrony gatunków roWlin, zwierz>t 
i grzybów. 
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ kto 
w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub 
ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje 
przypuszczenie, ic jest on zabytkiem, jest zobowi>zanyŚ 
1) zabezpieczyć, przy ucyciu dostCpnych Wrodków, ten 

przedmiot i miejsce jego odkrycia, 
2) niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, a jeWli nie jest to mocliwe, 
Burmistrza Tucholi; 
3. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: w granicach planu wyznacza 
siC tereny dróg publicznych, ci>gów pieszych, 
ogólnodostCpnej zieleni urz>dzonej i parkingów, dla 
których obowi>zuj> zapisy zawarte w ustaleniach 
szczegółowych, oznaczone symbolami 1KŹL, 2KŹŹ, 
3 KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 16KX, 
17KX, 18KX, 41ZP, 50ZP, 23ZP/KS, 20KS, 27KS, 
44KS, 45KS i wskazane na rysunku planu; 

4. żranice 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 obszar objCty planem lecy na terenie Otuliny 
Tucholskiego Parku Krajobrazowego powołanego 
uchwał> nr 71/IX/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 1985 r. w sprawie 
utworzenia Tucholskiego Parku Krajobrazowego 
(Źz.Urz.Woj.Bydg. Nr 11, poz. 440) zmienian> 
rozporz>dzeniami wojewody – ostatnia zmiana 
Rozporz>dzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 
Nr 8 z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmieniaj>ce 
Rozporz>dzenie w sprawie Tucholskiego Parku 
Krajobrazowego w czCWci dotycz>cej województwa 
kujawsko-pomorskiego (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. nr 69, 
poz.1326).; 
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5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 
1) zakazuje siC budowy wszelkich budynków na 

terenach dróg publicznych i wewnCtrznych, 
2) 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 zgodnie z przepisami 
odrCbnymi tj. ustawy prawo górnicze i geologiczne 
– dotyczy terenów 43MN/U i 39MN – od strony 
ul. Piszczek; 
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 na terenach prywatnych obowi>zuje 
nakaz udostCpniania go 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; 

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 istniej>cych, przebudowywanych 

i modernizowanych budynków mieszkalnych 
i usługowych z istniej>cych sieci 
elektroenergetycznych, zasilanych ze stacji 
transformatorowej słupowej „Rudzki Most 
żospoda”, zlokalizowanej na terenie 
opracowania i ze stacji „bwirowa”, 

b) dla zasilania projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej zlokalizowanej 
w granicach opracowania planu wyznacza siC 
lokalizacje dwóch stacji transformatorowych na 
terenach oznaczonych symbolami: 22IT i 29IT, 

c) stacje projektowane realizować jako stacje wolno 
stoj>ce (kontenerowe), na geodezyjnie 
wydzielonych działkach o powierzchni 
ok. 60 m2 z dostCpem do dróg publicznych; 
dopuszcza siC mocliwoWć tymczasowej 
lokalizacji stacji transformatorowych słupowych 
na wydzielonych działkach, 

d) dla zasilania stacji transformatorowych nalecy 
wybudować liniC kablow> Wredniego napiCcia ze 
stacji „bwirowa”, przejWć przelotem przez 
projektowane stacje transformatorowe 
i wprowadzić j> na liniC napowietrzn> zasilaj>c> 
stacjC transformatorow> „Rudzki Most 
żospoda”, 

e) dla zasilania projektowanych obiektów, 
z projektowanych stacji transformatorowych 
nalecy wyprowadzić wył>cznie linie kablowe 
niskiego napiCcia, układane pod powierzchni> 
ziemi w istniej>cych i projektowanych drogach 
publicznych oraz terenach ogólnodostCpnychś 
dopuszcza siC realizacjC uzbrojenia 
elektroenergetycznego w drogach wewnCtrznych 
pod warunkiem wyprzedzaj>cego uregulowania 
spraw formalno-prawnych dla ułocenia 
i eksploatacji sieci na zasadach okreWlonych 
w przepisach odrCbnych, 

f) w przypadku istniej>cych linii napowietrznych 
niskiego napiCcia przewidzianych do zachowania 
dopuszcza siC mocliwoWć zasilenia obiektów 
przył>czami napowietrznymi na warunkach 
i za zgod> gestora sieci, 

g) zakłada siC utrzymanie przebiegu 
napowietrznych linii Wredniego napiCcia, 
przebiegaj>cych przez teren opracowaniaś 
ewentualna ich przebudowa lub skablowanie 
moce być wykonane na warunkach gestora sieci, 

h) od istniej>cych linii napowietrznych SN 
obowi>zuje zachowanie nieprzekraczalnej linii 
zabudowy w odległoWci 5,0 m od osi linii, 
w przypadku przebudowy linii na linie kablowe 
ograniczenia odległoWci zabudowy stan> siC 
nieaktualne, 

i) nalecy zagwarantować gestorowi sieci dostCp do 
linii w celu ich obsługi, konserwacji, awarii 
i modernizacji; 

8) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji - 
dopuszcza siC budowC i rozbudowC sieci 
telekomunikacyjnych zarówno w formie tradycyjnej 
jak i wykorzystuj>c nowe technologie, 
z zachowaniem wymogów ustawy o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnychś 

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

 
Rozdział 3 

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

 
§ 7. Dla terenu oznaczonego symbolem 1KDL 

obowi>zuj> nastCpuj>ce ustaleniaŚ 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) w granicach obszaru objCtego planem wyznacza siC 
teren drogi publicznej lokalnej – w istniej>cych 
liniach rozgraniczaj>cych, z mocliwoWci> urz>dzenia 
chodnika dla pieszych, Wciecki rowerowej, 

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

przestrzennego: 
1) projektowana droga 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 publicznychś 

2) wymaga siC, aby projekty nowych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej uwzglCdniały mocliwoWć 
realizacji jezdni o szerokoWci minimum 6,0 m oraz 
podziemnych urz>dzeM infrastruktury technicznej 
np. kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych 
wodoci>gu i gazoci>guś 
3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz 
wznoszenia obiektów kubaturowych, 

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
dopuszcza siC budowC 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. Źla terenów oznaczonych symbolami 2KŹŹ, 

3KŹŹ, 4KŹŹ, 5KŹŹ, 6KŹŹ i 7KŹŹ obowi>zuj> 
nastCpuj>ce ustaleniaŚ 

1. Przeznaczenie terenu: 
1) w granicach planu wyznacza siC tereny dróg 

publicznych dojazdowych – w istniej>cych liniach 
rozgraniczaj>cych z mocliwoWci> urz>dzenia 
chodnika dla pieszych, Wciecki rowerowej, 

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

przestrzennego: 
1) projektowane drogi 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 publicznychś 

2) wymaga siC, aby projekty nowych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej uwzglCdniały mocliwoWć 
realizacji jezdni o szerokoWci minimum 5,0 m oraz 
podziemnych urz>dzeM infrastruktury technicznej 
np. kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, 
wodoci>gu i gazoci>guś 
3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz 
wznoszenia obiektów kubaturowych, 

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
dopuszcza siC budowC 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 terenu oznaczonego symbolem 8KDD 

obowi>zuj> nastCpuj>ce ustaleniaŚ 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) w granicach planu wyznacza siC teren drogi 
publicznej dojazdowej stanowi>cej dojazd do 
projektowanych działek budowlanych, 

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 docelowo 

10,0 m - 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 publicznychś 

2) wymaga siC, aby projekty nowych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej uwzglCdniały mocliwoWć 
realizacji jezdni o szerokoWci minimum 5,0 m oraz 
podziemnych urz>dzeM infrastruktury technicznej 
np. kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, 
wodoci>gu i gazoci>guś 
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
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%. 

 
§ 10. Źla terenów oznaczonych symbolami 9KŹW, 

10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 
15KŹW, 49KŹW obowi>zuj> nastCpuj>ce ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: 
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1) w granicach planu wyznacza siC tereny dróg 

wewnCtrznych – ci>gi pieszo-jezdne, stanowi>ce 
dojazd do istniej>cych i projektowanych działek 
budowlanych z dróg publicznych, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

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 oraz 

projektowane place manewrowe – zgodnie 
z rysunkiem planu; 
3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenówŚ 
1) projektowane drogi 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 publicznychś 

2) drogC wewnCtrzn> oznaczon> symbolem 9KŹW – 
nalecy wł>czyć w system dróg dojazdowych 
i wewnCtrznych zlokalizowanych poza obszarem 
objCtym planem, zakaz poł>czenia z drog> 
wojewódzk>ś 

3) obsługa komunikacyjna drogi wewnCtrznej 
oznaczonej symbolem 14 KŹW poprzez istniej>ce 
poł>czenie z drog> wojewódzk>ś 
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
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%. 

 
§ 11. Źla terenów oznaczonych symbolem 16KX, 

17KX, 18KX obowi>zuj> nastCpuj>ce ustaleniaŚ 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) w granicach planu wyznacza siC teren ci>gów 
pieszych, 

2) dopuszcza siC budowC projektowanego uzbrojenia 
technicznego; 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennegoŚ szerokoWć w istniej>cych liniach 
rozgraniczaj>cychś 

3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz 
wznoszenia obiektów kubaturowych, 

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
dopuszcza siC budowC sieci infrastruktury technicznej 
na warunkach gestorów sieci, 

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

 
§ 12. Źla terenów oznaczonych symbolami 25MN, 

26MN, 28MN, 30MN, 31MN, 32MN, 34MN, 35MN, 

36MN, 37MN, 38MN, 39MN, 40MN, 51MN 
obowi>zuj> nastCpuj>ce ustaleniaŚ 

1. Przeznaczenie terenu: 
1) w granicach planu wyznacza siC tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na 
rysunku symbolem – MN, 

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), hodowli 
zwierz>t, a takce innych funkcji powoduj>cych 
szkodliwe (trwałe lub czasowe) uci>cliwoWci dla 
Wrodowiska i ludzi, z wył>czeniem lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

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

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

2) dopuszcza siC lokalizowanie zblokowanej dla dwóch 
działek zabudowy gospodarczo-garacowej przy 
granicy działek, 

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

4) od strony dróg publicznych obowi>zuje zakaz 
budowy ogrodzeM pełnych oraz ogrodzeM 
z prefabrykowanych elementów betonowych – 
ze wskazaniem obsadzenia zieleni> izolacyjn>, 

5) obowi>zuje zakaz lokalizowania tablic reklamowych 
wielkoformatowych, 

6) na poszczególnych działkach dopuszcza siC 
realizacjC obiektów małej architektury ogrodowej 
oraz terenowych urz>dzeM rekreacji, 

7) dopuszcza siC budowC oczek wodnych - nie 
wiCkszych nic 30% terenów biologicznie czynnych, 

8) zakaz realizacji obiektów tymczasowych 
niezwi>zanych z prowadzeniem robót budowlanych, 

9) zakaz lokalizacji tuneli foliowych i szklarni. 
3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenówŚ 
1) dopuszcza siC lokalizacjC na poszczególnych 

działkach jednego wolno stoj>cego budynku 
mieszkalnego, wysokoWć budynku nie moce 
przekroczyć 9,0 m, do dwóch kondygnacji 
nadziemnych (w tym poddasze ucytkowe), dachy 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 25° 
do 45°, 

2) dopuszcza siC lokalizacjC na poszczególnych 
działkach jednego wolno stoj>cego budynku 
gospodarczo-garacowego, o geometrii dachu 
nawi>zuj>cej do budynku mieszkalnego 
o nachyleniu połaci do 45°, wysokoWć budynku nie 
moce przekroczyć 6,0 m, 

3) ł>czna powierzchnia zabudowy na działce nie moce 
przekroczyć 40% wielkoWci działkiś 

4) obowi>zuj>cy kierunek kalenic głównych 
budynkówŚ 
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a) dla działek o bocznych granicach prostopadłych 
do frontu działki - równolegle do frontu działek, 

b) dla działek narocnych kalenice równoległe do 
jednej z przyległych dróg, 

c) w przypadku działki o nieregularnym kształcie – 
w układzie prostopadłym lub równoległym do 
jednej z granic działkiś 

5) dopuszcza siC przebudowC, rozbudowC, nadbudowC 
i adaptacjC istniej>cych budynków mieszkalnych 
i garacowo-gospodarczych z zachowaniem ustaleM 
niniejszej uchwały, 

6) na rysunku planu wskazuje siC działki, dla których 
wymagane jest ł>czenie dotychczasowych działek 
geodezyjnych, 

7) ustala siC maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy okreWlone na rysunku planu, 

8) ustala siC ograniczenie wysokoWci nowych ogrodzeMŚ 
minimalnej 1,20 m maksymalnej 1,60 m 

9) wymagany udział powierzchni biologicznie czynnej 
wynosi: 30%, 
4. Szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomoWciŚ 
1) dopuszcza siC etapowanie realizacji ustaleM planu 

w taki sposób, aby wydzielane działki budowlane 
b>da pod drogi wewnCtrzne w dniu podziału miały 
dostCp do istniej>cej drogi publicznej, 

2) dopuszcza siC podział na działki budowlaneŚ 
a) dla terenu oznaczonego symbolem 39MN 

o powierzchni minimum 1000 m2 i szerokoWci 
frontu działki minimum 20,0 m; 

b) dla pozostałych terenów z uwzglCdnieniem 
zachowania linii rozgraniczaj>cych tereny 
o rócnym przeznaczeniu i sposobie 
zagospodarowania – zgodnie z rysunkiem planu, 
stanowi>cym zał>cznik nr 1 do niniejszej 
uchwały, 

3) dopuszcza siC mocliwoWć scalania 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, 

4) obowi>zuje zakaz dokonywania podziałów wtórnych 
istniej>cych działek budowlanych, 

5) ze wzglCdu na istniej>c> liniC Wredniego napiCcia – 
w celu mocliwoWci wprowadzenia zabudowy, 
wskazuje siC wymóg poł>czenia działek – 
wskazanych na rysunku planu, oznaczonych jako 
wymagane ł>czenia działek geodezyjnych, 
w przypadku przebudowy linii na linie kablowe 
wymóg ten stanie siC nieaktualnyś 
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
1) obsługa komunikacyjna terenówŚ 

a) z dróg publicznychŚ lokalnej i dojazdowych oraz 
poprzez drogi wewnCtrzne (pieszo-jezdne) 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) nalecy przewidzieć miejsca postojowe 
w granicach działki budowlanejŚ min. 2 miejsca 
postojowe dla kacdego budynku mieszkalnego 
dla samochodów ucytkowników stałych, 

2) dopuszcza siC budowC i przebudowC istniej>cej sieci 
infrastruktury technicznej staraniem inwestora – za 
zgod> i na warunkach gestorów sieci. 
6. WysokoWci stawki procentowej słuc>cej 

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

 
§ 13. Dla terenu oznaczonego symbolem 24MN/U, 

43MN/Uś obowi>zuj> nastCpuj>ce ustaleniaŚ 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) w granicach planu wyznacza siC teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
usług nieuci>cliwych o symbolu – MN/U, 

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), hodowli 
zwierz>t, a takce innych funkcji powoduj>cych 
szkodliwe (trwałe lub czasowe) uci>cliwoWci dla 
Wrodowiska i ludzi, z wył>czeniem lokalizacji 
inwestycji celu publicznego; 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

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

architektoniczno-estetycznej, w zakresie formy, 
skali i proporcji, materiałów wykoMczeniowych 
i detalu architektonicznego, wymóg stosowania 
jednolitego materiału pokrycia dachów dla 
wszystkich budynków w obrCbie jednej działki, 
ze szczególnym uwzglCdnieniem kolorystyki – 
dopuszczalne kolory naturalnej ceramiki, br>z, grafit 
oraz zieleMś 

2) dopuszcza siC lokalizowanie zblokowanej dla dwóch 
działek zabudowy gospodarczo-garacowej lub 
usługowej przy granicy działek, 

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

4) od strony dróg publicznych obowi>zuje zakaz 
budowy ogrodzeM pełnych oraz ogrodzeM 
z prefabrykowanych elementów betonowych – 
ze wskazaniem obsadzenia zieleni> izolacyjn>. 

5) obowi>zuje zakaz lokalizowania tablic reklamowych 
wielkoformatowych, 

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

7) na poszczególnych działkach dopuszcza siC 
realizacjC obiektów małej architektury ogrodowej 
oraz terenowych urz>dzeM rekreacji, 

8) dopuszcza siC budowC oczek wodnych – nie 
wiCkszych nic 30% terenów biologicznie czynnych, 

9) zakaz realizacji obiektów tymczasowych 
niezwi>zanych z prowadzeniem robót budowlanych, 

 10) zakaz lokalizacji tuneli foliowych i szklarni. 
3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenówŚ 
1) dopuszcza siC lokalizacjC na poszczególnych 

działkach jednego wolno stoj>cego budynku 
mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego, 
wysokoWć budynku nie moce przekroczyć 9,0 m, do 
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dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze 
ucytkowe), dachy dwu lub wielospadowe 
o nachyleniu połaci od 25° do 45°, 

2) dopuszcza siC lokalizacjC na poszczególnych 
działkach jednego wolno stoj>cego budynku 
gospodarczo-garacowego lub usługowego, 
o geometrii dachu nawi>zuj>cej do budynku 
mieszkalnego o k>cie nachylenia do 45O, wysokoWć 
budynku nie moce przekroczyć 6,0 m, 

3) ł>czna powierzchnia zabudowy na działce nie moce 
przekroczyć 50% wielkoWci działkiś 

4) obowi>zuj>cy kierunek kalenic głównych 
budynkówŚ 
a) w przypadku frontu działki prostopadłego do 

bocznych granic działki – równolegle do frontu 
działek, 

b) w przypadku działki o nieregularnym kształcie – 
w układzie prostopadłym lub równoległym do 
jednej z granic działki, 

c) dla działek narocnych – równolegle do jednej 
z przyległych dróg, 

5) dopuszcza siC przebudowC, rozbudowC, nadbudowC 
i adaptacjC istniej>cych budynków mieszkalnych, 
usługowych i garacowo-gospodarczych 
z zachowaniem ustaleM niniejszej uchwały, 

6) ustala siC maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy okreWlone na rysunku planu, 

7) ustala siC ograniczenie wysokoWci nowych ogrodzeMŚ 
minimalnej 1,20 m maksymalnej 1,60 m 

8) wymagany udział powierzchni biologicznie czynnej 
wynosi 20%. 
4. Szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomoWciŚ 
1) dopuszcza siC podział na działki budowlane 

z uwzglCdnieniem zachowania linii 
rozgraniczaj>cych tereny o rócnym przeznaczeniu 
i sposobie zagospodarowania – zgodnie z rysunkiem 
planu, stanowi>cym zał>cznik nr 1 do niniejszej 
uchwały, 

2) dopuszcza siC mocliwoWć scalania 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, 

3) dla terenu oznaczonego symbolem 43 MN/U 
o powierzchni minimum 1000 m2 i szerokoWci frontu 
działki minimum 20,0 m; 
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
1) obsługa komunikacyjna terenuŚ z dróg publicznych 

lokalnej i dojazdowych zgodnie z rysunkiem planu, 
2) nalecy przewidzieć miejsca postojowe w granicach 

działki budowlanejŚ 
a) min. 2 miejsca ogólnodostCpne na kacde 50 m2 

powierzchni ucytkowej usług, 
b) min. 1 miejsce postojowe dla kacdego budynku 

mieszkalnego, 
3) dopuszcza siC budowC i przebudowC istniej>cej sieci 

infrastruktury technicznej staraniem inwestora – za 
zgod> i na warunkach gestorów sieci. 

6. WysokoWci stawki procentowej słuc>cej 
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWciŚ ustala siC 30%. 

 
§ 14. Dla terenu oznaczonego symbolem 42UT/MN 

obowi>zuj> nastCpuj>ce ustaleniaŚ 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) w granicach planu wyznacza siC teren usług 
z zakresu obsługi turystyki i rekreacji 
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

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), hodowli 
zwierz>t, a takce innych funkcji powoduj>cych 
szkodliwe (trwałe lub czasowe) uci>cliwoWci dla 
Wrodowiska i ludzi, z wył>czeniem lokalizacji 
inwestycji celu publicznego; 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

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

architektoniczno-estetycznej, w zakresie formy, 
skali i proporcji, materiałów wykoMczeniowych 
i detalu architektonicznego, wymóg stosowania 
jednolitego materiału pokrycia dachów dla 
wszystkich budynków w obrCbie jednej działki, ze 
szczególnym uwzglCdnieniem kolorystyki – 
dopuszczalne kolory naturalnej ceramiki, br>z, grafit 
oraz zieleMś 

2) wprowadza siC zakaz lokalizacji obiektów 
budowlanych na granicy działek, 

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

4) od strony dróg publicznych obowi>zuje zakaz 
budowy ogrodzeM pełnych oraz ogrodzeM 
z prefabrykowanych elementów betonowych – 
ze wskazaniem obsadzenia zieleni> izolacyjn>. 

5) dopuszcza siC lokalizacjC tablic reklamowych 
wielkoformatowych, słuc>cych reklamie usług 
znajduj>cych siC na tym terenieś 

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

7) na poszczególnych działkach dopuszcza siC 
realizacjC obiektów małej architektury ogrodowej 
oraz terenowych urz>dzeM rekreacji, 

8) dopuszcza siC budowC oczek wodnych – nie 
wiCkszych nic 30% terenów biologicznie czynnych, 

9) zakaz realizacji obiektów tymczasowych 
niezwi>zanych z prowadzeniem robót budowlanych, 

 10) zakaz lokalizacji tuneli foliowych i szklarni. 
3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenówŚ 
1) na poszczególnych działkach dopuszcza siCŚ 

a) lokalizacjC zabudowy usługowej z zakresu 
obsługi turystyki i rekreacji (hotel, pensjonat, 
motel, gastronomia itp.), wysokoWć budynku nie 
moce przekroczyć 12,0 m, do trzech kondygnacji 
nadziemnych (w tym poddasze ucytkowe), dachy 
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dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 
25° do 45°, z dopuszczeniem uzupełniaj>cej 
funkcji mieszkalnej w tym budynku, lokalizacjC 
wolno stoj>cych budynków kempingowych 
stanowi>cych oWrodek obsługi turystów, 
o jednolitej formie architektonicznej i wysokoWci 
do 6,0 m; 

b) lub zamiennie jednego wolno stoj>cego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, wysokoWć 
budynku nie moce przekroczyć 9,0 m, do dwóch 
kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze 
ucytkowe), dachy dwu lub wielospadowe 
o nachyleniu połaci od 25° do 45° 
z towarzysz>cym budynkiem usługowym wolno 
stoj>cym b>da zespolonym z budynkiem 
mieszkalnym, o geometrii dachu nawi>zuj>cej do 
budynku mieszkalnego o nachyleniu połaci 
do 45°, wysokoWć budynku do kalenicy nie moce 
przekroczyć 6,0 mś 

2) obowi>zuje zakaz lokalizacji zabudowy 
o charakterze rekreacji indywidualnej; 

3) ł>czna powierzchnia zabudowy na działce nie moce 
przekroczyć 60% wielkoWci działkiś 

4) dopuszcza siC przebudowC, rozbudowC, nadbudowC 
i adaptacjC istniej>cych budynków z zachowaniem 
ustaleM niniejszej uchwały, 

5) ustala siC maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy okreWlone na rysunku planu, 

6) ustala siC ograniczenie wysokoWci nowych ogrodzeMŚ 
minimalnej 1,20 m maksymalnej 1,60 m 

7) wymagany udział powierzchni biologicznie czynnej 
wynosi 40%. 
4. Szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomoWciŚ 
1) dopuszcza siC podział na działki budowlane 

o powierzchni minimum 1000 m2 i zapewnieniem 
dostCpu do drogi publicznej poprzez istniej>c> drogC 
wewnCtrzn> 14KŹWś 

2) dopuszcza siC mocliwoWć scalania 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, 
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) obsługa komunikacyjna terenu z przyległej drogi 

wojewódzkiej znajduj>cej siC poza granic> obszaru 
objCtego planem, poprzez istniej>c> drogC 
wewnCtrzn> 14KŹW, zgodnie z rysunkiem planu, 

2) obowi>zuje zakaz lokalizacji nowych zjazdów 
z przyległej drogi wojewódzkiej znajduj>cej siC poza 
granic> obszaru objCtego planemś 

3) nalecy przewidzieć miejsca postojoweŚ 
a) min. 2 miejsca ogólnodostCpne na kacde 50 m2 

powierzchni ucytkowej usług, 
b) min. 1 miejsce postojowe dla funkcji 

mieszkalnej, 
4) dopuszcza siC budowC i przebudowC istniej>cej sieci 

infrastruktury technicznej staraniem inwestora – za 
zgod> i na warunkach gestorów sieci. 

6. WysokoWci stawki procentowej słuc>cej 
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWciŚ ustala siC 30%. 

 
§ 15. Dla terenu oznaczonego symbolem 46U/MN 

obowi>zuj> nastCpuj>ce ustaleniaŚ 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) w granicach planu wyznacza siC teren usług 
nieuci>cliwych z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 

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), hodowli 
zwierz>t, a takce innych funkcji powoduj>cych 
szkodliwe (trwałe lub czasowe) uci>cliwoWci dla 
Wrodowiska i ludzi, z wył>czeniem lokalizacji 
inwestycji celu publicznego; 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

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

architektoniczno-estetycznej, w zakresie formy, 
skali i proporcji, materiałów wykoMczeniowych 
i detalu architektonicznego, wymóg stosowania 
jednolitego materiału pokrycia dachów dla 
wszystkich budynków w obrCbie jednej działki, ze 
szczególnym uwzglCdnieniem kolorystyki – 
dopuszczalne kolory naturalnej ceramiki, br>z, grafit 
oraz zieleMś 

2) wprowadza siC zakaz lokalizacji obiektów 
budowlanych na granicy działek, 

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

4) od strony dróg publicznych obowi>zuje zakaz 
budowy ogrodzeM pełnych oraz ogrodzeM 
z prefabrykowanych elementów betonowych – 
ze wskazaniem obsadzenia zieleni> izolacyjn>. 

5) dopuszcza siC lokalizacjC tablic reklamowych 
wielkoformatowych, słuc>cych reklamie usług 
znajduj>cych siC na tym terenie; 

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

7) na poszczególnych działkach dopuszcza siC 
realizacjC obiektów małej architektury ogrodowej 
oraz terenowych urz>dzeM rekreacji, 

8) dopuszcza siC budowC oczek wodnych – nie 
wiCkszych nic 30% terenów biologicznie czynnych, 

9) zakaz realizacji obiektów tymczasowych 
niezwi>zanych z prowadzeniem robót budowlanych, 

 10) zakaz lokalizacji tuneli foliowych i szklarni. 
3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenówŚ 
1) na poszczególnych działkach dopuszcza siCŚ 

a) lokalizacjC zabudowy usługowej, wysokoWć 
budynku nie moce przekroczyć 12,0 m, do trzech 
kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze 
ucytkowe), dachy dwu lub wielospadowe 
o nachyleniu połaci od 25° do 45°, 
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z dopuszczeniem uzupełniaj>cej funkcji 
mieszkalnej w tym budynku; 

b) lub zamiennie jednego wolno stoj>cego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, wysokoWć 
budynku nie moce przekroczyć 9,0 m, do dwóch 
kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze 
ucytkowe), dachy dwu lub wielospadowe 
o nachyleniu połaci od 25° do 45° 
z towarzysz>cym budynkiem usługowym wolno 
stoj>cym b>da zespolonym z budynkiem 
mieszkalnym, o geometrii dachu nawi>zuj>cej 
do budynku mieszkalnego o nachyleniu połaci do 
45°, wysokoWć budynku nie moce przekroczyć 
6,0 m; 

2) ł>czna powierzchnia zabudowy na działce nie moce 
przekroczyć 60% wielkoWci działki 

3) obowi>zuj>cy kierunek kalenic głównych budynków 
– równolegle do frontu działek, 

4) dopuszcza siC przebudowC, rozbudowC, nadbudowC 
i adaptacjC istniej>cych budynków z zachowaniem 
ustaleM niniejszej uchwały, 

5) ustala siC maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy okreWlone na rysunku planu, 

6) ustala siC ograniczenie wysokoWci nowych ogrodzeMŚ 
minimalnej 1,20 m maksymalnej 1,60 m 

7) wymagany udział powierzchni biologicznie czynnej 
wynosi 20%. 
4. Szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomoWciŚ 
1) dopuszcza siC mocliwoWć scalania 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, 

2) obowi>zuje zakaz dokonywania podziałów wtórnych 
istniej>cych działek budowlanych, 
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
1) obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej 

dojazdowej – 7KDD, zgodnie z rysunkiem planu, 
zakaz lokalizacji nowych zjazdów z przyległej drogi 
wojewódzkiej znajduj>cej siC poza granic> obszaru 
objCtego planemś 

2) nalecy przewidzieć miejsca postojowe w granicach 
działki budowlanejŚ 
a) min. 2 miejsca ogólnodostCpne na kacde 50 m2 

powierzchni ucytkowej usług, 
b) min. 1 miejsce postojowe dla funkcji 

mieszkalnej, 
3) dopuszcza siC budowC i przebudowC istniej>cej sieci 

infrastruktury technicznej staraniem inwestora – 
za zgod> i na warunkach gestorów sieci. 
6. WysokoWci stawki procentowej słuc>cej 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWciŚ ustala siC 30% 

 
§ 16. Dla terenu oznaczonego symbolem 19 UK 

obowi>zuj> nastCpuj>ce ustaleniaŚ 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) w granicach planu wyznacza siC teren kultu 
religijnego, 

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), hodowli 
zwierz>t, a takce innych funkcji powoduj>cych 
szkodliwe (trwałe lub czasowe) uci>cliwoWci dla 
Wrodowiska i ludzi, z wył>czeniem lokalizacji 
inwestycji celu publicznego; 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

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

architektoniczno-estetycznej, w zakresie formy, 
skali i proporcji, materiałów wykoMczeniowych 
i detalu architektonicznego, wymóg stosowania 
jednolitego materiału pokrycia dachów dla 
wszystkich budynków w obrCbie jednej działki, 
ze szczególnym uwzglCdnieniem kolorystyki – 
dopuszczalne kolory naturalnej ceramiki, br>z, grafit 
oraz zieleMś 

2) wprowadza siC zakaz lokalizacji obiektów 
budowlanych na granicy działek, 

3) zakaz budowy obiektów budowlanych i budynków 
bez poprzedzenia projektu budowlanego badaniami 
geologiczno-incynierskimi w celu okreWlenia 
warunków posadowienia, 

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

5) obowi>zuje zakaz lokalizowania tablic reklamowych 
wielkoformatowych, 

6) dopuszcza siC realizacjC obiektów małej architektury 
ogrodowej oraz terenowych urz>dzeM rekreacji, 
obiektu otwartego (amfiteatr) do sprawowania 
naboceMstw paraliturgicznych - sakralnych; 

7) zakaz realizacji obiektów tymczasowych 
niezwi>zanych z prowadzeniem robót budowlanych, 
3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenówŚ 
1) obiekt koWcielny winien stanowić dominantC 

wysokoWciow> dla przyległych terenów, przy 
zachowaniu warunku prawidłowego oWwietlenia 
Wwiatłem naturalnym budynków mieszkalnych na 
s>siednich terenachś 

2) pozostałe obiekty towarzysz>ce w tym budynek 
mieszkalnyŚ wysokoWć maksymalnie do trzech 
kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze 
ucytkowe)ś dachy dwu lub wielospadowe o k>cie 
nachylenia od 25O do 45O, 

3) dopuszcza siC przebudowC, rozbudowC, nadbudowC 
i adaptacjC istniej>cych budynków z zachowaniem 
ustaleM niniejszej uchwały, 

4) ustala siC maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy okreWlone na rysunku planu, 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy do 55% 
powierzchni całkowitej tego terenu, 

6) wymagany udział powierzchni biologicznie czynnej 
wynosi 25%. 
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
1) obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej 

dojazdowej - zgodnie z rysunkiem planu, 
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2) dopuszcza siC budowC i przebudowC istniej>cej sieci 

infrastruktury technicznej staraniem inwestora – za 
zgod> i na warunkach gestorów sieci. 
5. WysokoWci stawki procentowej słuc>cej 

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

 
§ 17. Źla terenów oznaczonych symbolami 21ZL, 

33ZL, 48ZL obowi>zuj> nastCpuj>ce ustaleniaŚ 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) w granicach planu wyznacza siC tereny leWne – ZL, 
2) ustala siC ochronC terenów leWnych i prowadzenie 

działaM profilaktycznych celem nie dopuszczenia do 
ich degradacji, 

3) dopuszcza siC przeznaczenie na park leWny, WcieckC 
zdrowia, spacerow> lub dydaktyczn>. 
2. WysokoWci stawki procentowej słuc>cej 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWciŚ ustala siC 0%. 

 
§ 18. Dla terenu oznaczonego symbolem 41ZP 

i 50ZP obowi>zuj> nastCpuj>ce ustalenia: 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) w granicach planu wyznacza siC tereny 
ogólnodostCpnej zieleni urz>dzonej i rekreacji – ZP, 

2) dopuszcza siC budowC ci>gów pieszych (chodniki), 
małej architektury, urz>dzeM rekreacji terenowej, 
placu zabaw oraz lokalizacjC inwestycji celu 
publicznego, 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) obowi>zuje zakaz lokalizacji tablic reklamowych 

wielkoformatowych, 
2) ewentualne istniej>ce zadrzewienie nalecy 

wkomponować w zagospodarowanie terenu, 
3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenówŚ dopuszcza siC budowC 
obiektów kubaturowych do 25 m2 i wysokoWci 4,0 m 

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
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 0%. 

 
§ 19. Dla terenu oznaczonego symbolem 22IT, 29IT 

i 47IT obowi>zuj> nastCpuj>ce ustaleniaŚ 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) w granicach planu wyznacza siC tereny 
infrastruktury technicznej, 

2) obowi>zuje zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy 
z wyj>tkiem obiektów i infrastruktury na potrzeby 
danego gestora sieci, 

3) obowi>zuje nakaz ogrodzenia terenu z zaleceniem 
obsadzenia zieleni>, 
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
1) obsługa komunikacyjna terenów z dróg publicznych 

dojazdowych zgodnie z rysunkiem planu, 

2) dopuszcza siC budowC i przebudowC istniej>cej sieci 
infrastruktury technicznej staraniem inwestora – za 
zgod> i na warunkach gestorów sieci, 
3. WysokoWci stawki procentowej słuc>cej 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWciŚ ustala siC 0%. 

 
§ 20. Dla terenu oznaczonego symbolem 23ZP/KS 

obowi>zuj> nastCpuj>ce ustaleniaŚ 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) w granicach planu wyznacza siC teren 
ogólnodostCpnej zieleni urz>dzonej i parkingu, 

2) dopuszcza siC budowC ci>gów pieszych (chodniki), 
małej architektury, urz>dzeM rekreacji terenowej, 
placu zabaw oraz lokalizacjC inwestycji celu 
publicznego, 

3) obowi>zuje nakaz ogrodzenia terenu z zaleceniem 
obsadzenia zieleni>, 
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych 

lokalnej i dojazdowej zgodnie z rysunkiem planu, 
2) dopuszcza siC budowC i przebudowC istniej>cej sieci 

infrastruktury technicznej staraniem inwestora – za 
zgod> i na warunkach gestorów sieci, 

3) dopuszcza siC ł>czenie działek w granicach jednej 
nieruchomoWci, 
3. WysokoWci stawki procentowej słuc>cej 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWciŚ ustala siC 0%. 

 
§ 21. Dla terenu oznaczonego symbolem 20KS, 

27KS, 44KS, 45KS obowi>zuj> nastCpuj>ce ustaleniaŚ 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) w granicach planu wyznacza siC tereny parkingów, 
2) dopuszcza siC budowC małej architektury oraz 

lokalizacjC inwestycji celu publicznego, 
3) wskazane wprowadzenie zieleni izolacyjnej, 

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
1) obsługa komunikacyjna terenówŚ 

a) 20KS i 27KS - z dróg publicznych lokalnej 
i dojazdowych, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) 44KS i 45KS – z drogi wewnCtrznej 14KŹW, 
zakaz lokalizacji bezpoWredniego zjazdu z drogi 
wojewódzkiej, 

2) dopuszcza siC budowC i przebudowC istniej>cej sieci 
infrastruktury technicznej staraniem inwestora – za 
zgod> i na warunkach gestorów sieci, 
3. WysokoWci stawki procentowej słuc>cej 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWciŚ ustala siC 0%. 

 
Rozdział 4 

Zmiany w obowi>zuj>cych przepisach 
 

§ 22. W zakresie objCtym niniejsz> uchwał> trac> 
moc: 
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

osiedla budownictwa jednorodzinnego Rudzki 
Most II w Tucholi w rejonie ulicŚ Jana Pawła II – 
Wydmowa – uchwalony uchwał> nr XIV/139/99 
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Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 sierpnia 1999 r.; 
ogłoszony w Źz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 66, poz. 740 
z 25 paadziernika 1999 r. 

2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w mieWcie 
Tuchola – uchwalony uchwał> nr L/458/02 Rady 
Miejskiej w Tucholi z dnia 28 lutego 2002 r. – 
tereny wskazane na zał. graf. Nr 10 i 13ś ogłoszony 
w Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 59, poz. 1121 
z 13 czerwca 2002 r. 

 
Rozdział 5 

Przepisy koMcowe 
 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza siC 
Burmistrzowi Tucholi. 

 

§ 24. Uchwała podlega ogłoszeniu w Źzienniku 
UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeM oraz 
stronie internetowej UrzCdu Miejskiego w Tucholi. 

 
§ 25. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

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

 
Przewodnicz>cy 
Rady Miejskiej 

Paweł CieWlewicz 
 
 
 

Zał>cznik nr 1 
do uchwały nr IX/62/11 

Rady Miejskiej w Tucholi 
z dnia 1 lipca 2011 r. 
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