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UCHWAŁA Nr IV/23/11 

 RADY MIEJSKIEJ w TUCHOLI 
 z dnia 28 stycznia 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowC 
mieszkaniow>, usługow> i zieleM w rejonie ulicy Kopernika w Tucholi. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 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 pod zabudowC mieszkaniow>, 
usługow> i zieleM w rejonie ulicy Kopernika w Tucholi, 
w granicach okreWlonych na zał>czniku Nr 1 do 
niniejszej uchwały w skali 1:1000, zwany dalej planem. 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 2.  Plan obejmuje obszar połocony we wschodniej 

czCWci miasta Tuchola, pomiCdzy obszarem kolejowym 
a drog> wojewódzk> nr 241, tj. ulic> SCpoleMsk>. 

 
§ 3.  Przedmiotem ustaleM planu s>Ś 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczone na rysunku planu literami MN; 

2) tereny zabudowy mieszkalno - usługowej, 
oznaczone na rysunku planu literami MU; 

3) teren zabudowy usługowo - mieszkalnej, oznaczony 
na rysunku planu literami UM; 

4) tereny zieleni, oznaczone na rysunku planu literami 
ZP; 

5) teren zieleni parkowej i przejWć pieszych, oznaczony 
na rysunku planu literami ZP,KX; 

6) tereny urz>dzeM elektroenergetycznych, oznaczone 
na rysunku planu literami EE; 

7) tereny przejWć pieszych publicznych, oznaczone na 
rysunku planu literami KDX; 

8) tereny dróg publicznych pieszo - jezdnych, 
oznaczone na rysunku planu literami KDY; 

9) tereny dróg publicznych dojazdowych, oznaczone na 
rysunku planu literami KDD; 

 10) teren drogi publicznej lokalnej, oznaczony na 
rysunku planu literami KDL; 

 11) teren drogi publicznej zbiorczej, oznaczony na 
rysunku planu literami KDZ. 

§ 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 graficzne: 
1) granica obszaru objCtego planem miejscowym, 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania - WciWle 
okreWlone, 

3) linie podziału wewnCtrznego terenów o tym samym 
przeznaczeniu - WciWle okreWlone, 

4) obowi>zuj>ce linie zabudowy mieszkaniowej, 
5) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, 
6) linie wymiarowe. 

 
§ 5.  Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

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

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

3) rysunku planu - nalecy przez to rozumieć rysunek 
planu miejscowego na mapie sytuacyjno-
wysokoWciowej w skali 1:1000, 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) obowi>zuj>cej linii zabudowy mieszkaniowej - 
nalecy przez to rozumieć liniC zabudowy, w której 
nalecy usytuować min. 60% Wciany frontowej 
budynku mieszkalnego, stanowi>c> jednoczeWnie 
maksymaln> nieprzekraczaln>, o której mowa w pkt 
6 dla pozostałej czCWci budynku mieszkalnego i innej 
zabudowy w granicach działkiś 

6) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - 
nalecy przez to rozumieć minimaln> odległoWć 
projektowanych budynków od linii rozgraniczaj>cej 
terenu i osi skrajnego toru kolejowego; 

7) 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, przy czym dla 
tere- nów komunikacji (przejWć pieszych, dróg 
publicznych pieszo-jezdnych, dojazdowych, lokalnej 
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i zbiorczej) ustalono odrCbn> numeracjC 
poprzedzon> cyfr> „0” oddzielon> kropk> od 
kolejnego numeru terenu; 

8) usługach nieuci>cliwych dla mieszkalnictwa - nalecy 
przez to rozumieć działalnoWć usługow>, która nie 
spowoduje przekroczenia standardów jakoWci 
Wrodowiska dla zabudowy mieszkaniowej, 
okreWlonych w obowi>zuj>cych przepisach; 

9) uci>cliwoWci - nalecy przez to rozumieć 
przekroczenie standardów jakoWci Wrodowiska 
okreWlonych w obowi>zuj>cych przepisach 
odrCbnychś 

 10) obiektach towarzysz>cych-nalecy przez to rozumieć 
budynki z pomieszczeniami w zalecnoWci od potrzeb 
pomocniczymi, technicznymi, gospodarczymi lub 
garacowymi, niezbCdnymi do funkcjonowania 
budynku realizuj>cego podstawow> funkcjC terenu; 

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

 
Rozdział 2 

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

rozgraniczaj>cymiŚ 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczone na rysunku planu symbolami 1 MN,  
2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN, 6 MN, 7 MN, 8 MN,  
9 MN, 10 MN i 11 MN; 

2) tereny zabudowy mieszkalno - usługowej, 
oznaczone na rysunku planu symbolami 12 MU,  
13 MU, 14 MU, 15 MU, 16 MU i 17 MU; 

3) teren zabudowy usługowo - mieszkalnej, oznaczony 
na rysunku planu symbolem 18 UM; 

4) tereny zieleni, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 19 ZP i 20 ZP; 

5) teren zieleni parkowej i przejWć pieszych, oznaczony 
na rysunku planu symbolem 21 ZP,KX; 

6) tereny urz>dzeM elektroenergetycznych, oznaczone 
na rysunku planu symbolami 22 EE i 23 EE; 

7) tereny przejWć pieszych publicznych, oznaczone na 
rysunku planu symbolami 0.1 KDX, i 0.2 KDX; 

8) tereny dróg publicznych pieszo - jezdnych, 
oznaczone na rysunku planu symbolami 0.3 KDY, 
0.4 KDY, 0.5 KDY, 0.6 KDY i 0.7 KDY; 

9) tereny dróg publicznych dojazdowych, oznaczone na 
rysunku planu symbolami 0.8 KDD, 0.9 KDD,  
0.10 KDD i 0.11 KDD; 

 10) teren drogi publicznej lokalnej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 12 KDL; 

 11) teren drogi publicznej zbiorczej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 13 KDZ. 
2.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) na terenach 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN,  

6 MN, 7 MN, 8 MN, 9 MN, 10 MN i 11 MN,  
o których mowa w ust. 1 pkt 1, dopuszcza siCŚ 
a) zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn> wolno 

stoj>c>ś 

b) lokalizacjC budynków gospodarczych (wzglCdnie 
garacy) lub gospodarczo-garacowych wolno 
stoj>cych, o wygl>dzie nawi>zuj>cym do 
wygl>du budynków mieszkalnych, lub 
dobudowanych do budynków mieszkalnych, 
tworz>cych z nimi jednolit> bryłC 
architektoniczn>ś 

c) wydzielenie w budynkach mieszkalnych, 
gospodarczych lub gospodarczo-garacowych 
pomieszczeM handlowych lub o innym profilu 
usług nieuci>cliwych dla mieszkalnictwa 
(np. biura, gabinety wolnych zawodów itp.)  
z działalnoWci> usługow> prowadzon> wył>cznie 
wewn>trz pomieszczeM usługowych,  
o powierzchni całkowitej nieprzekraczaj>cej 
30% po-wierzchni całkowitej budynku 
mieszkalnego i 50% budynku gospodarczego lub 
gospodarczo-garacowego; 

d) sytuowanie budynku gospodarczego 
bezpoWrednio przy granicy s>siedniej działki 
budowlanej; 

2) na terenach 12 MU, 13 MU, 14 MU, 15 MU, 16 MU 
i 17 MU, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza 
siCŚ 
a) zabudowC mieszkaniow> wolno stoj>c>ś 
b) zabudowC usługow> (w tym handlow>) wolno 

stoj>c> lub wprowadzenie funkcji usługowej do 
budynku mieszkalnego; 

c) lokalizacjC budynków gospodarczych (wzglCdnie 
garacy) lub gospodarczo-garacowych wolno 
stoj>cych, o wygl>dzie nawi>zuj>cym do 
wygl>du budynków mieszkalnych i usługowych, 
lub dobudowanych do budynków mieszkalnych  
i usługowych, tworz>cych z nimi jednolit> bryłC 
architektoniczn>ś 

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

e) taki rodzaj usług, dla których przepisy prawa nie 
wymagaj> wysokoWci pomieszczeM wiCkszej nic 
3,0 m; 

f) pozostawienie istniej>cych ogrodnictw  
z mocliwoWci> kontynuacji funkcji zwi>zanej  
z uprawami ogrodniczymi; 

3) na terenie 18 UM, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, 
dopuszcza siCŚ 
a) zabudowC usługow> (w tym handlow>) wolno 

stoj>c> wraz z urz>dzeniami i obiektami 
towarzysz>cymiś 

b) wprowadzenie funkcji mieszkaniowej do 
budynku usługowego bez mocliwoWci realizacji 
wolno stoj>cego budynku mieszkalnego; 

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

4) dopuszcza siC przeznaczenie terenu 19 ZP, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 4, na powiCkszenie przylegaj>cej 
działki bez prawa zabudowy kubaturowej i zmiany 
jego przeznaczenia; 

5) na terenie 21 ZP, KX, o którym mowa w ust. 2  
pkt 5, dopuszcza siCŚ 
a) lokalizacjC placu zabaw, 
b) usytuowanie obiektów małej architektury; 
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6) na terenach 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN,  

6 MN, 7 MN, 8 MN, 9 MN, 10 MN, 11 MN,  
12 MU, 13 MU, 14 MU, 15 MU, 16 MU, i 17 MU,  
o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2: 
a) obowi>zuje zasada lokalizowania jednego 

budynku mieszkalnego na jednej wydzielonej 
działce budowlanej; 

b) dopuszcza siC remonty, przebudowC, rozbudowC, 
nadbudowC, zmianC sposobu ucytkowania  
i rozbiórkC istniej>cych budynków, przy czym 
rozbudowa musi uwzglCdnić maksymaln> 
nieprzekraczaln> liniC zabudowy wykreWlon> na 
rysunku planu, a nadbudowa warunki okreWlone 
w ust. 6 pkt pkt 2, 5, 7 i 9; 

c) wprowadza siC zakaz lokalizowania garacy 
blaszanych oraz blaszanych budynków 
gospodarczych i gospodarczo-garacowychś 

7) na terenach 19 ZP, 20 ZP i 21 ZP,KX, o których 
mowa w ust. 1 pkt 4 i pkt 5 dopuszcza siCŚ 
a) realizacjC niezbCdnych sieci uzbrojenia terenu  

i urz>dzeM infrastruktury technicznej, 
b) wydzielenie działek geodezyjnych pod niezbCdne 

urz>dzenia infrastruktury technicznej; 
8) na terenach 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN,  

6 MN, 7 MN, 8 MN, 9 MN, 10 MN, 11 MN,  
12 MU, 13 MU, 14 MU, 15 MU, 16 MU, 17 MU  
i 18 UM, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 2  
i pkt 3: 
a) wprowadza siC zakaz budowy ogrodzeM pełnych, 
b) dopuszcza siC realizacjC ogrodzeM o wysokich 

walorach estetycznych i wygl>dzie 
zharmonizowanym z otoczeniem; 

9) na terenach 12 MU, 13 MU, 14 MU, 15 MU,  
16 MU, 17 MU i 18 UM, o których mowa w ust. 1 
pkt 2 i pkt 3, wprowadza siC zakaz realizacji 
przedsiCwziCć mog>cych zawsze i potencjalnie 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, których 
realizacja wymaga przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsiCwziCcia na Wrodowisko  
w rozumieniu przepisów dot. udostCpniania 
informacji o Wrodowisku i jego ochronie, udziału 
społeczeMstwa w ochronie Wrodowiska oraz ocen 
oddziaływania na Wrodowisko. 
3.  Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) działalnoWć usługowa 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)-prowadzona działalnoWć nie 
moce powodować przekroczenia standardów 
emisyjnych, zaW oddziaływa- nie instalacji lub 
urz>dzeM nie moce powodować pogorszenia stanu 
Wrodowiska w znacznych rozmiarach oraz 
zagrocenia cycia lub zdrowia; 

2) budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
pobyt ludzi powinny być wznoszone poza zasiCgiem 
zagroceM i uci>cliwoWci okreWlonych w przepisach 
odrCbnych, przy czym dopuszcza siC wznoszenie 
budynków w tym zasiCgu pod warunkiem 
zastosowania Wrodków technicznych 

zmniejszaj>cych uci>cliwoWci ponicej poziomu 
ustalonego w tych przepisach, b>da zwiCkszaj>cych 
odpornoWć budynku na te zagrocenia i uci>cliwoWciś 

3) z uwagi na połocenie w strefie ochronnej poWredniej 
ujCcia „Czyckówko”, ustanowionej decyzj> 
Wojewody Bydgoskiego Nr OV-X-6210/104/98  
z dnia 14.12.1998 r., obowi>zuj> wszystkie zapisy 
zawarte w decyzji ustanawiaj>cej tC strefCś 

4) 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 

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

7) wskazane zastosowanie zieleni izolacyjnej wzdłuc 
dróg publicznych lokalnej 0.12 KDL i zbiorczej  
0.13 KDZ oraz w s>siedztwie terenów kolejowych. 
4.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
1) zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, wyznacza 

siC strefC ochrony konserwatorskiej „B” ustalon> dla 
historycznego zespołu urbanistycznego Tucholi, 
pokrywaj>ca siC w całoWci ze stref> ochrony 
archeologicznej „W”, w której ustala siC obowi>zekŚ 
a) zachowania klimatu odrCbnego zespołu 

przestrzennego i wkomponowania w naturalny 
krajobraz; 

b) zachowania Wrodowiska urbanistycznego z jego 
historycznymi elementami, tj. układem ulic, 
liniami zabudowy, proporcjami gabarytów  
i wysokoWci zabudowy oraz historycznego 
podziału działek (ewentualnie nawi>zanie do 
dawnych podziałów)ś 

c) dostosowania nowej, wprowadzanej w obszarze 
zabudowy do historycznej kompozycji 
urbanistycznej w zakresie sytuacji, skali, bryły, 
podziałów architektonicznych; 

d) usuwania obiektów dysharmonizuj>cych, 
substandardowych; 

e) uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem 
ZabytkówŚ uzupełnieM zabudowy, wprowadzania 
nowych inwestycji i małych form 
architektonicznych oraz prac ziemnych; 

f) uzyskania pozytywnej opinii konserwatorskiej 
przy wprowadzaniu elementów reklamy 
wizualnej; 

g) zapewnienia przez inwestora nadzorów 
archeologicznych nad pracami ziemnymi  
i uzgodnienia projektu budowlanego  
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  
w zakresie prac ziemnych i ochrony 
archeologicznej; 

2) w strefach, o których mowa w pkt 1, ochronie 
konserwatorskiej podlegaj> w zakresie architektury 
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zabytki nieruchome ujCte w ewidencji zabytków, 
zgodnie z wykazem w pkt 3, oznaczone na rysunku 
planu jako obiekty zabytkowe objCte ochron>  
w planie, w stosunku do których ustala siC 
obowi>zekŚ 
a) zachowania oraz ich konserwacji, rewaloryzacji  

i rekonstrukcji realizowany przez remonty 
konserwatorskie z zachowaniem lub 
odtworzeniem pierwotnego pokrycia dachów, 
detali architektonicznych, stolarki i tynkówś 

b) uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem 
ZabytkówŚ remontów, modernizacji, przebudowy 
i zmian sposobu ucytkowaniaś 

3) wykaz obiektów o wartoWciach kulturowych 
objCtych ochron> w planie: 
a) dawny spichlerz-obecnie dom mieszkalny przy 

ulicy Kopernika 8; 
b) dom mieszkalny przy ulicy SCpoleMskiej 30; 
c) dom mieszkalny przy ulicy Wybickiego 1; 

4) poza strefami, o których mowa w pkt 1,  
w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na 
obiekt zabytkowy prace nalecy wstrzymać,  
a o zaistniałym fakcie powiadomić właWciwe słucby 
ochrony zabytków. 
5.  Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: tereny zieleni 20 ZP, zieleni 
parkowej i przejWć pieszych 21 ZP, KX, przejWć 
pieszych 0.1 KDX i 0.2 KDX, dróg publicznych pieszo-
jezdnych 0.3 KDY, 0.4 KDY, 0.5 KDY, 0.6 KDY  
i 0.7 KDY, dojazdowych 0.8 KDD, 0.9 KDD,  
0.10 KDD i 0.11 KDD, lokalnej 12 KDL i zbiorczej  
13 KDZ, stanowi> przestrzeM publiczn> w granicach 
obszaru objCtego planem miejscowym. 

6.  Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci 
zabudowy: 
1) ustala siC obowi>zek zachowania obowi>zuj>cych 

linii zabudowy mieszkaniowej i maksymalnych 
nieprzekraczalnych linii zabudowy wykreWlonych na 
rysunku planu, z uwzglCdnieniem pkt 12,  
a w przypadku braku graficznego wyodrCbnienia 
tych linii budynek nalecy lokalizować na podstawie 
przepisów odrCbnychś 

2) budynki mieszkalne i usługowe o wysokoWci max. 
III kondygnacji nadziemnych (dla poddasza 
ucytkowego dopuszcza siC WciankC kolankow> do 
1,2 m) z mocliwoWci> podpiwniczenia, o ile pozwol> 
na to warunki gruntowe; 

3) budynki gospodarcze, garacowe lub gospodarczo-
garacowe parterowe z dopuszczeniem poddasza 
ucytkowegoś 

4) poziom posadowienia parteru budynków - max.  
1,0 m powycej Wredniej pierwotnej wysokoWci terenu 
w obrysie rzutu budynku; 

5) wysokoWć budynków mieszkalnych i usługowych 
max. 15,0 m npt licz>c od rzCdnej terenu przed 
głównym wejWciem do budynku do górnej krawCdzi 
głównej kalenicy; 

6) wysokoWć budynków gospodarczych, garacowych 
lub gospodarczo-garacowych max. 7,0 m npt licz>c 

od Wredniej pierwotnej wysokoWci terenu w obrysie 
rzutu budynku do górnej krawCdzi kalenicy; 

7) na budynkach mieszkalnych i usługowych dachy 
wysokie z głównymi połaciami w układzie 
dwuspadowym o jednakowym k>cie ich nachylenia  
i spadku tych połaci od 35o do 45o  
z uwzglCdnieniem pkt 8, a na pozostałych 
budynkach, oprócz w/w dachów wysokich, 
dopuszcza siC takce dachy płaskieś 

8) w uzasadnionych przypadkach, na ducych obiektach 
usługowych, dopuszcza siC mocliwoWć stosowania 
dachów płaskich o kształcie dostosowanym do bryły 
budynku i jego programu ucytkowegoś 

9) pokrycie dachów wysokich, o których mowa  
w pkt 7, dachówk> ceramiczn> lub materiałami 
przypominaj>cymi wygl>dem w/w pokrycie -  
w kolorach naturalnej cegły, br>zowym lub 
grafitowym; 

 10) na terenach 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN,  
6 MN, 7 MN, 8 MN, 9 MN, 10 MN, 11 MN,  
12 MU, 13 MU, 14 MU, 15 MU, 16 MU i 17 MU,  
o których mowa w ust.1 pkt 1 i pkt 2: 
a) zabudowa działki nie moce przekroczyć 50% jej 

powierzchni, 
b) wprowadza siC nakaz pozostawienia co najmniej 

30% powierzchni działki biologicznie czynnej; 
 11) na terenie 18 UM, o którym mowa w ust.1 pkt 3: 

a) zabudowa działki nie moce przekroczyć 50% jej 
powierzchni, 

b) wprowadza siC nakaz pozostawienia co najmniej 
20% powierzchni działki biologicznie czynnej; 

 12) na działce nr 810/1 (na terenie 14 MU) dopuszcza 
siC lokalizacjC zabudowy w odległoWci mniejszej nic 
10,0 m od granicy działki nr 801/3 po uzyskaniu 
zgody właWciciela działki nr 801/3 lub działki 
wydzielonej docelowo z działki nr 801/3, 
przylegaj>cej do działki nr 810/1, w celu 
przedłucenia drogi gminnej, tj. ulicy Wybickiego, 
znajduj>cej siC poza granic> obszaru objCtego 
planem miejscowym. 
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: 
1) podział na działki budowlane, zgodnie z liniami 

podziału wewnCtrznego terenów o tym samym 
sposobie ucytkowania, wykreWlonymi na rysunku 
planu, z uwzglCdnieniem k>tów prostych i symbolu 
koniecznego poł>czenia działek w obrCbie jednej 
nieruchomoWci, zgodnie z oznaczeniem na rysunku 
planu; 

2) podział istniej>cych działek geodezyjnych  
o powierzchni wiCkszej nic 1200 m2 na działki o po- 
wierzchni min. 600 m2 z zapewnieniem dostCpu do 
kacdej z nich z drogi publicznej pieszo-jezdnej lub 
dojazdowej; 

3) ł>czenie istniej>cych działek geodezyjnych oraz 
tych, o których mowa w pkt 1, w obrCbie jednej 
nieruchomoWci w celu realizacji potrzeb jednego 
inwestora z uwzglCdnieniem pkt 4; 
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4) w przypadku ł>czenia działek, o których mowa  

w pkt 1, nie uwzglCdnia siC linii podziału 
wewnCtrznego terenów o tym samym 
przeznaczeniu-WciWle okreWlonej, wyznaczonej 
pomiCdzy nimi. 
9.  Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: ze wzglCdu na połocenie w s>siedztwie 
obszaru kolejowego: 
1) w zalecnoWci od przeznaczenia terenu, zastosować 

elementy ochrony akustycznej wynikaj>ce z analizy 
uci>cliwoWci powodowanych w Wrodowisku hałasem 
emitowanym na danym odcinku linii kolejowej, 
zapewniaj>c w ten sposób dla tego terenu właWciwy 
efekt ochrony akustycznej; 

2) drzewa i krzewy mog> być usytuowane w odległoWci 
nie mniejszej nic 15,0 m od osi skrajnego toru 
kolejowego; 

3) roboty ziemne mog> być wykonywane w odległoWci 
nie mniejszej nic 4,0 m od granicy obszaru 
kolejowego; 

4) wykonywanie robót ziemnych w odległoWci od 4,0 m 
do 20,0 m od granicy obszaru kolejowego powinno 
być kacdorazowo uzgadniane z zarz>dc> 
infrastruktury kolejowej. 
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) ustala siC linie rozgraniczaj>ce przejWć pieszych  

0.1 KDX i 0.2 KDX w pasach o szerokoWci 3,0 m; 
2) ustala siC linie rozgraniczaj>ce projektowanej drogi 

publicznej pieszo - jezdnej 0.3 KDY w pasie  
o szerokoWci 6,0 m; 

3) ustala siC linie rozgraniczaj>ce projektowanej drogi 
publicznej pieszo - jezdnej 0.4 KDY, w pasie  
o szerokoWci 5,0 m; 

4) ustala siC linie rozgraniczaj>ce istniej>cych dróg 
publicznych pieszo - jezdnych 0.5 KDY, 0.6 KDY  
i 0.7 KDY w pasach o szerokoWciach zgodnych  
z geodezyjnym wydzieleniem; 

5) ustala siC linie rozgraniczaj>ce projektowanych dróg 
publicznych dojazdowych 0.8 KDD w pasach  
o szerokoWci 10,0 m (jezdnia szerokoWci min. 5,0 m 
oraz co najmniej jednostronny chodnik szerokoWci 
min. 2,0 m); 

6) ustala siC linie rozgraniczaj>ce istniej>cych dróg 
publicznych dojazdowych 0.9 KDD, 0.10 KDD  
i 0.11 KDD w pasach o szerokoWciach zgodnych  
z geodezyjnym wydzieleniem; 

7) ustala siC obsługC komunikacyjn> wydzielonych 
działek budowlanych z wyznaczonych w planie dróg 
publicznych pieszo-jezdnych i dojazdowych,  
z uwzglCdnieniem pkt 8, oraz ulicy Wybickiego 
(przylegaj>cej do granicy obszaru objCtego planem 
miejscowym), a z drogi publicznej zbiorczej  
0.13 KDZ (ulicy SCpoleMskiej) z wykorzystaniem 
wył>cznie istniej>cych zjazdówś 

8) obsługa komunikacyjna działki nr 810/2 (na terenie 
14 MU) przez działkC nr 810/1 na zasadzie 
ustanowionej notarialnie słucebnoWci drogowej lub  
z ulicy Wybickiego, po uzgodnieniu z zarz>dc> 
drogi; 

9) wprowadza siC zakaz: 

a) obsługi komunikacyjnej wydzielonych działek 
budowlanych bezpoWrednio z wyznaczonej  
w planie drogi publicznej lokalnej 0.12 KDL; 

b) wykonywania dodatkowych zjazdów z drogi 
publicznej zbiorczej 0.13 KDZ (ulicy 
SCpoleMskiej)ś 

 10) na terenie 20 ZP nalecy zrealizować dojazd do 
istniej>cych ogródków działkowych (poza granicami 
obszaru objCtego planem miejscowym)  
z projektowanej drogi publicznej lokalnej 0.12 KDL 
wył>cznie poprzez jeden zjazd i wyjazd; 

 11) 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 

 12) dopuszcza siC powi>zanie komunikacyjne drogi 
publicznej zbiorczej 0.13 KDZ z drogami: 
a) publiczn> lokaln> 0.12 KDL, 
b) publicznymi dojazdowymi 0.9 KDD, 0.10 KDD  

i 0.11 KDD; 
 13) w liniach rozgraniczaj>cych terenów przejWć 

pieszych, dróg publicznych pieszo-jezdnych, 
dojazdowych, lokalnej i zbiorczej, dopuszcza siC 
realizacjC dróg rowerowych oraz sieci uzbrojenia 
terenu i urz>dzeM infrastruktury technicznej; 

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

 15) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych 
bezpoWrednio do gruntu w granicach działki lub do 
odbiornika-zakaz odprowadzania wód opadowych 
oraz wód gruntowych do kanalizacji sanitarnej; 

 16) odprowadzenie Wcieków do gminnego systemu 
kanalizacji sanitarnej, któr> nalecy budować 
równolegle z realizacj> projektowanych funkcji; 

 17) budowa nowej sieci gazowej oraz przebudowa, 
modernizacja i remont istniej>cej sieci gazowej 
moce nast>pić na warunkach gestora sieci; 

 18) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energiC 
elektryczn>Ś 
a) zasilanie istniej>cych, przebudowywanych  

i rozbudowywanych budynków mieszkalnych  
i usługowych z istniej>cych sieci 
elektroenergetycznych, zasilanych ze stacji 
transformatorowej wolno stoj>cej „SCpoleMska” 
(22 EE), zlokalizowanej w południowej czCWci 
terenu opracowania planu - dopuszcza siC 
mocliwoWć modernizacji, niezbCdnej 
przebudowy, wymiany przewodów oraz 
skablowania napowietrznych linii niskiego 
napiCciaś 

b) dla zasilania projektowanej zabudowy 
jednorodzinnej, mieszkalno-usługowej, 
usługowo- mieszkalnej i terenów usługowych 
wyznacza siC lokalizacjC jednej projektowanej 
stacji transformatorowej wolno stoj>cej na 
terenie oznaczonym symbolem 23 EE; 

c) w przypadku budowy, na terenach usługowych, 
obiektów o znacznym zapotrzebowaniu mocy 
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dopuszcza siC mocliwoWć lokalizacji na 
przedmiotowych terenach abonenckich 
(własnoWci odbiorców) stacji 
transformatorowych; 

d) projektowan> stacjC transformatorow> 23 EE 
realizować jako stacjC wolno stoj>c> 
(kontenerow>) na geodezyjnie wydzielonej 
działce-dopuszcza siC jej usytuowanie  
w odległoWci 1,5 m od granicy s>siedniej działki 
budowlanej; 

e) dla zasilania projektowanej stacji 
transformatorowej 23 EE nalecy wykonać 
wciCcie w liniC kablow> Wredniego napiCcia 
relacji stacja transformatorowa „SCpoleMska”  
(22 EE)-stacja „Kolejowa” (zlokalizowanej poza 
granicami obszaru objCtego planem 
miejscowym); 

f) poza granicami obszaru objCtego planem 
miejscowym nalecy wybudować liniC kablow> 
Wredniego napiCcia z GPZ „Tuchola” do stacji 
transformatorowej „Centrala Nasienna”ś 

g) z projektowanej stacji transformatorowej 23 EE 
nalecy wybudować wył>cznie linie kablowe 
niskiego napiCcia, układane pod powierzchni> 
ziemi, w istniej>cych i projektowanych drogach 
publicznych oraz terenach ogólnodostCpnych - 
linie kablowe prowadzić przelotem poprzez 
zł>cza kablowe niskiego napiCcia zabudowane  
w linii ogrodzenia działek. 

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

zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania terenówŚ 
do czasu zagospodarowania terenu zgodnie  
z ustaleniami planu, dopuszcza siC dotychczasowe 
przeznaczenie terenu z pozostawieniem istniej>cej 
zabudowy. 

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 

Przepisy koMcowe 
 
§ 7.1.  Trac> moc ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu czCWci działki 
nr 804 w Tucholi przy ulicy Grodzkiej, uchwalonego 
uchwał> Nr XL/352/05 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 
30 grudnia 2005 r. (Dz.Urz.Woj.Kujawsko-
Pomorskiego Nr 30 z dnia 09 marca 2006 r., poz. 475). 

2.  W zakresie uregulowanym niniejsz> uchwał> 
trac> moc ustalenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 

mieszkaniowej i usług oraz rzemiosła produkcyjnego 
połoconych w mieWcie Tucholi, uchwalonych uchwał> 
Nr L/458/02 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 lutego 
2002 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego Nr 59 
z dnia 13 czerwca 2002 r., poz. 1121), w granicach 
opracowania planu okreWlonych na zał>czniku Nr 8 do 
uchwały Nr L/458/02 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 
28 lutego 2002 r. 

3.  W zakresie uregulowanym niniejsz> uchwał> 
trac> moc ustalenia zmian miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta Tucholi, 
uchwalonych uchwał> Nr XLIX/432/98 Rady Miejskiej 
w Tucholi z dnia 27 marca 1998 r. 
(Dz.Urz.Woj.Bydgoskiego Nr 27 z dnia 18 maja 1998 r., 
poz. 105), w granicach terenu B 8 MN okreWlonych na 
zał>czniku Nr 1 do uchwały Nr XLIX/432/98 Rady 
Miejskiej w Tucholi z dnia 27 marca 1998 r. 

 
§ 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/23/11 

Rady Miejskiej w Tucholi 
z dnia 28 stycznia 2011 r. 

 
 

 
 

  


