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UCHWAŁA Nr XLIV/408/10 
 RADY MIEJSKIEJ w TUCHOLI 

 z dnia 26 marca 2010 r. 
  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowC mieszkalno-
usługow> działek nr 1042/3, nr 1042/4, nr 1042/14 i nr 1108 we wsi Nadolna Karczma obrCb geodezyjny Raci>c 
gm. Tuchola. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póan. zm.Ś 
z 2004 r. Dz.U. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, 
z 2005 r. Dz.U. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, 
z 2006 r. Dz.U. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, 
z 2007 r. Dz.U. Nr 127 poz. 880 i z 2008 r. Dz.U. 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 
poz. 1413), 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 mieszkalno-
usługow> działek nr 1042/3, nr 1042/4, nr 1042/14 
i nr 1108 we wsi Nadolna Karczma obrCb geodezyjny 
Raci>c gm. Tuchola, 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 działki nr 1042/3, nr 1042/4, 
nr 1042/14 i nr 1108 we wsi Nadolna Karczma 
gm. Tuchola, połocone przy drodze powiatowej 
z Raci>ca do ZapCdowa.  

 
§ 3. Przedmiotem ustaleM planu s>Ś 

1) teren zabudowy mieszkalno-usługowej, oznaczony 
na rysunku planu literami MU;  

2) tereny drogi publicznej dojazdowej, oznaczone na 
rysunku planu literami KDD;  
 
§ 4.1. Integraln> czCWci> uchwały jest rysunek 

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

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

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

4. Do obowi>zuj>cych ustaleM planu nalec> 
nastCpuj>ce oznaczenia graficzneŚ 
1) granica uchwalenia planu,  
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym sposobie 

ucytkowania - WciWle okreWlone,  

3) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy,  
4) 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 Miejskiejś  

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

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

5) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - 
nalecy przez to rozumieć minimaln> odległoWć 
projektowanych budynków od linii rozgraniczaj>cej 
terenu przylegaj>cej drogiś  

6) 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 terenuś  

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

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

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

 
DZIAŁ II 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów 
 

§ 6.1. Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczaj>cymiŚ 
1) teren zabudowy mieszkalno-usługowej, oznaczony 

na rysunku planu symbolem 1 MU;  
2) tereny drogi publicznej dojazdowej, oznaczone na 

rysunku planu symbolami 2 KDD i 3 KDD.  
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego na terenie 1 MU, o którym mowa 
w ust.1 pkt 1: 
1) dopuszcza siCŚ 
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a) zabudowC mieszkaniow> lub wprowadzenie 
funkcji mieszkaniowej do budynku usługowego,  

b) zabudowC usługow> wraz z urz>dzeniami 
i obiektami towarzysz>cymi lub wprowadzenie 
funkcji usługowej do budynku mieszkalnegoś  

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

d) rozbudowC, przebudowC i zmianC sposobu 
ucytkowania istniej>cego budynku na zgodny 
z ustaleniami planu;  

e) usługi hotelarskie, gastronomiczne, handlowe 
oraz inne, spełniaj>ce wymóg okreWlony 
w ust. 3 pkt 2; 

f) wszelkie formy zagospodarowania terenu 
zwi>zane ze sportem i rekreacj> (np. boisko do 
gier, korty tenisowe itp.);  

g) lokalizacjC obiektów małej architektury 
zwi>zanej z funkcj> terenuś  

h) realizacjC ogrodzeM o wysokich walorach 
estetycznych i wygl>dzie zharmonizowanym 
z otoczeniem o wysokoWci max. 1,6 mś  

2) wprowadza siC zakazŚ  
a) lokalizowania garacy blaszanych oraz 

blaszanych budynków gospodarczych 
i gospodarczo-garacowych,  

b) budowy ogrodzeM pełnychś 
c) cały teren przeznacza siC dla realizacji potrzeb 

jednego inwestora;  
d) zabudowa terenu nie moce przekroczyć 50% jej 

powierzchni;  
e) wprowadza siC nakaz pozostawienia co najmniej 

40% powierzchni działki biologicznie czynnej;  
f) ustala siC obowi>zek zachowania maksymalnej 

nieprzekraczalnej linii zabudowy wykreWlonej na 
rysunku planu i odległoWci od istniej>cych 
przebiegów sieci infrastruktury technicznej, 
wymaganych przepisami odrCbnymi, 
z uwzglCdnieniem ust. 9.  

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego: 
1) uwzglCdnić nakazy, zakazy i ograniczenia 

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

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

wyposacone w techniczne Wrodki ochrony przed 
tymi uci>cliwoWciamiś  

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

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

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

6) budynki nalecy projektować w sposób zapewniaj>cy 
harmonijne wkomponowanie w krajobraz 
i otaczaj>c> zabudowC.  

7) zgodnie z decyzj> o strefie ochronnej poWredniej 
zewnCtrznej ujCcia wody „Czyckówko”Ś  
a) zakazuje siC gromadzenia Wcieków, które 

wskutek braku odpowiednich zabezpieczeM mog> 
zanieczyszczać wody, 

b) nakazuje siC wykonywanie przegl>du, 
tj. szczelnoWci szamb, czCstotliwoWci ich 
oprócniania i ustalenia miejsc ich wywozu.  

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
1) teren 1 MU połocony jest w strefie „B” ochrony 

konserwatorskiej, w której wymagane jestŚ 
a) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej 

kompozycji w zakresie sytuacji, skali i bryłyś  
b) usuwanie obiektów dysharmonizuj>cych, 

substandardowych;  
c) uzgadnianie z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków wprowadzanie nowych inwestycji, 
małych form architektonicznych, prac ziemnych, 
a takce lokalizacje nowych obiektówś  

2) w granicach uchwalenia planu: 
a) wprowadzanie elementów reklamy wizualnej 

wymaga uzyskania pozytywnej opinii 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytkówś  

b) prace ziemne wymagaj> zapewnienia nadzoru 
archeologicznego.  

5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: tereny drogi publicznej 
dojazdowej 2 KDD i 3 KDD stanowi> przestrzeM 
publiczn> w granicach uchwalenia planu.  

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

zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;  
2) budynki mieszkalne i usługowe o wysokoWci 

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

parterowe z dopuszczeniem poddasza ucytkowegoś  
4) poziom posadowienia parteru budynków - 

max. 0,8 m powycej Wredniej pierwotnej wysokoWci 
terenu w obrysie rzutu budynku;  

5) wysokoWć budynków max. 10,5 m npt licz>c od 
rzCdnej terenu przed głównym wejWciem do budynku 
do górnej krawCdzi głównej kalenicyś  

6) dachy wysokie o spadku połaci od 35o do 50o, 
z głównymi połaciami w układzie dwuspadowym 
o jednakowym k>cie ich nachylenia, kryte dachówk> 
ceramiczn> lub materiałami przypominaj>cymi 
wygl>dem w/w pokrycie – w kolorach naturalnej 
cegły, br>zowym lub grafitowym.  
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

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

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

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowyŚ wyznacza siC strefC teletechniczn> wzdłuc 
istniej>cej linii napowietrznej elektroenergetycznej 
SN 15 kV, w odległoWci 5,0 m od osi linii (licz>c 
w poziomie), tak jak wrysowano orientacyjnie na 
rysunku planu, w obrCbie której wprowadza siC zakaz 
zabudowy kubaturowej, a wszelkie inne zamierzenia 
inwestycyjne musz> być uzgadniane z gestorem sieci.  

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  
1) pasy terenu o zmiennej szerokoWci, oznaczone na 

rysunku planu symbolami 2 KDD i 3 KDD, 
przeznacza siC docelowo na poszerzenie 
przylegaj>cej drogi publicznej dojazdowej - 
dopuszcza siC na nich realizacjC sieci uzbrojenia 
terenu i urz>dzeM infrastruktury technicznejś 

2) obsługa komunikacyjna z przylegaj>cej drogi 
gminnej dojazdowej na działce nr 1080ś 

3) nalecy przewidzieć dla jednego mieszkania 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, w iloWci niezbCdnej dla 
profilu prowadzonej działalnoWci, w tym dla 
usługobiorcówś  

4) zaopatrzenie w wodC po rozbudowie gminnej sieci 
wodoci>gowejś 

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

6) odprowadzenie Wcieków docelowo do gminnego 
systemu kanalizacji sanitarnej, zaW w okresie 
przejWciowym do szczelnych bezodpływowych 
zbiorników z udokumentowanym wywozem lub do 
własnej oczyszczalni z uwzglCdnieniem ust. 3 pkt 7;  

7) w zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn> ustala 
siCŚ 

a) zasilanie projektowanej zabudowy z istniej>cej 
linii niskiego napiCcia, wyprowadzonej ze stacji 
transformatorowej „Nadolna Karczma”,  

b) utrzymuje siC lokalizacjC stacji 
transformatorowej na terenie 1 MU i przebieg 
linii napowietrznej Wredniego napiCcia,  

c) nalecy zagwarantować gestorowi sieci dostCp do 
linii Wredniego napiCcia w celu jej obsługi, 
konserwacji, awarii i modernizacji; 

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

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

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

 
DZIAŁ III 

Przepisy koMcowe 
 

§ 7. W zakresie uregulowanym niniejsz> uchwał>, 
dla działek nr 1042/3, nr 1042/4, nr 1042/14 i nr 1108 
we wsi Nadolna Karczma obrCb geodezyjny Raci>c 
gm. Tuchola, trac> moc ustalenia uchwały 
Nr XXXVIII/335/97 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 
30 maja 1997 r. w sprawie zmian miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 
Tuchola (Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1997 r. Nr 27, poz. 137), 
w granicach uchwalenia okreWlonych na rysunku planu, 
stanowi>cym zał>cznik Nr 1 do uchwały, w obrCbie 
których wprowadza siC ustalenia niniejszej uchwały. 

 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Tucholi.  
 
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

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

 
Przewodnicz>cy 
Rady Miejskiej 

Paweł CieWlewicz 
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Zał>cznik nr 1 
do Uchwały nr XLIV/408/10 

Rady Miejskiej w Tucholi 
z dnia 26 marca 2010 r. 

 

 
 

Zał>cznik nr 2 
do Uchwały nr XLIV/408/10 

Rady Miejskiej w Tucholi 
z dnia 26 marca 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu pod zabudowC mieszkalno - usługow> działek nr 1042/3, nr 1042/4, nr 1042/14 i nr 1108 we wsi Nadolna 
Karczma obrCb geodezyjny Raci>c gm. Tuchola. 
 
W okresie wyłocenia projektu miejscowego planu wraz z prognoz> oddziaływania na Wrodowisko do publicznego 
wgl>du w dniach od 21 stycznia 2010 r. do 18 lutego 2010 r. oraz w terminie 14 dni po tym okresie, tj. do dnia 
04 marca 2010 r., nie wniesiono cadnych uwag. 
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Zał>cznik nr 3 
do Uchwały nr XLIV/408/10 

Rady Miejskiej w Tucholi 
z dnia 26 marca 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finansowania do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowC mieszkalno-usługow> działek nr 1042/3, nr 1042/4, 
nr 1042/14 i nr 1108 we wsi Nadolna Karczma obrCb geodezyjny Raci>c gm. Tuchola. 
 
Realizacja zamierzeM okreWlonych w projekcie miejscowego planu wymaga poniesienia kosztów z budcetu gminy na 
wybudowanie wodoci>gu długoWci około 5 km na odcinku od drogi powiatowej 1003C Rytel-Piastoszyn do Nadolnej 
Karczmy z mocliwoWci> wykorzystania dodatkowych Wrodków zewnCtrznych. Termin realizacji inwestycji 
2010 r./2011 r. 
1126 

 
1127 

 
1127 

UCHWAŁA Nr XL/318/2010 
 RADY MIEJSKIEJ w STRZELNIE 

 z dnia 22 kwietnia 2010 r. 
  

zmieniaj>ca uchwałC w sprawie podziału gminy Strzelno na okrCgi wyborcze i ustalenia liczby radnych 
w kacdym okrCgu. 
 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
– Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, 
poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 
i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, 
poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 
z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, 
poz. 766 z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111 
oraz z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652) na wniosek 
Burmistrza Strzelna Rada Miejska uchwala, 
co nastCpujeŚ 

 
§ 1. W uchwale Nr XLI/257/02 Rady Miejskiej 

w Strzelnie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie podziału 
gminy Strzelno na okrCgi wyborcze, ich granic, liczby 
radnych i siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej 
(Dz.Urz.Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 88, 
poz. 1819/ zmienionej uchwał> Nr XLII/299/2006 
z dnia 26 kwietnia 2006 roku.(Dz.Urz.Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego Nr 69, poz. 1167) wprowadza 
siC nastCpuj>ce zmianyŚ 

1. Do opisu granic okrCgu wyborczego 
Nr 1 dopisuje siC uliceŚ Aleje Morawskiego, Krzycow> 
i Piekarsk>.  

2. Do opisu granic okrCgu wyborczego 
Nr 2 dopisuje siC ulicCŚ Plac DaszyMskiego.  

 

§ 2. Jednolity podział gminy Strzelno na okrCgi 
wyborcze, ich granice i numery oraz liczby radnych 
wybieranych w kacdym okrCgu uwzglCdniaj>cy zmiany 
w § 1 okreWla zał>cznik do niniejszej uchwały.  

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Strzelna.  
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz podaniu do publicznej wiadomoWci poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeM UrzCdu Miejskiego 
w Strzelnie, a takce w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 
§ 5. UchwałC przekazuje siC niezwłocznie 

Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu i Komisarzowi 
Wyborczemu w Bydgoszczy.  

 
§ 6. Uchwała wchodzi w cycie z dniem podjCcia.  

 
Przewodnicz>cy 
Rady Miejskiej 
Dorota Repulak 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


