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1) poza obszarem zabudowanym - 100,00 zł  
2) w obszarze zabudowanym - 150,00 zł.  

 
§ 4. Ustala siC nastCpuj>ce stawki opłat za kacdy 

dzieM zajCcia 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej  
w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3:  
1) za zajCcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego 

zajCtego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub 
usługowegoŚ  
a) usytuowanego poza terenem zabudowanym - 

1,00 zł,  
b) usytuowanego w terenie zabudowanym - 2,00 złś  

2) za kacdy dzieM zajmowania 1 m2 powierzchni pasa 
drogowego zajCtej przez rzut poziomy innych 
obiektów - 1,00 złś  

3) za kacdy dzieM zajmowania pasa drogowego 
zwi>zanego z umieszczeniem 1 m2 powierzchni 
reklamy- 2,00 zł.  
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 

Gminy Wielgie.  
 
§ 6. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

 
Przewodnicz>cy  

Rady Gminy 
Halina Sztypka 
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UCHWAŁA Nr XLIV/409/10 
 RADY MIEJSKIEJ w TUCHOLI 

z dnia 26 marca 2010 r. 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ci>gu pieszo-rowerowego  
i zieleni czCWci działek nr 112/13, nr 112/14 i nr 113 we wsi Klocek obrCb geodezyjny Klocek 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.:  
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 ci>gu pieszo – rowerowego  
i zieleni czCWci działek nr 112/13, nr 112/14 i nr 113 we 
wsi Klocek obrCb geodezyjny Klocek 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 czCWci działek nr 112/13,  

nr 112/14 i nr 113 we wsi Klocek obrCb geodezyjny 
Klocek gm. Tuchola, połocone wzdłuc drogi 
wojewódzkiej nr 237 z Czerska do Tucholi.  

 
§ 3. Przedmiotem ustaleM planu s>Ś  

1) tereny ci>gu pieszo - rowerowego, oznaczone na 
rysunku planu literami KX, KR;  

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

3) tereny leWne, oznaczone na rysunku planu literami 
LS.  
 
§ 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 uchwalenia planu,  
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym sposobie 

ucytkowania - WciWle okreWlone,  
3) 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) 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 
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terenu oraz liter okreWlaj>cych rodzaj przeznaczenia 
i sposób zagospodarowania terenu.  

 
 

Rozdział 2 
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów  

 
§ 6.1. Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczaj>cymiŚ  
1) tereny ci>gu pieszo - rowerowego, oznaczone na 

rysunku planu symbolami 1 KX, KR i 2 KX, KR;  
2) tereny zieleni, oznaczone na rysunku planu 

symbolami 3 ZP i 4 ZP;  
3) tereny leWne, oznaczone na rysunku planu 

symbolami 5 LS i 6 LS.  
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego:  
1) na terenach 1 KX, KR, 2 KX, KR, 3 ZP i 4 ZP,  

o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2, dopuszcza siC 
realizacjC sieci uzbrojenia terenu i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej;  

2) grunty leWne w granicach terenów 5 LS i 6 LS,  
o których mowa w ust. 1 pkt 3, pozostawia siC  
w dotychczasowym leWnym ucytkowaniu.  
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 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.  

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie ustala 
siC.  

5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: tereny ci>gu pieszo - 
rowerowego 1 KX, KR i 2 KX, KR 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: nie ustala siC.  

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: 
dopuszcza siC geodezyjne wydzielenie działek, zgodnie 
z liniami rozgraniczaj>cymi terenów o rócnym sposobie 
ucytkowania.  

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala siC.  

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
ustala siC linie rozgraniczaj>ce terenów ci>gu pieszo - 
rowerowego 1 KX, KR i 2 KX, KR, zgodne  
z rysunkiem planu.  

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%.  

 
Rozdział 3 

Przepisy koMcowe 
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Tucholi.  
 
§ 8. 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 2 
do uchwały nr XLIV/409/10 

Rady Miejskiej w Tucholi 
z dnia 26 marca 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu ci>gu pieszo – rowerowego  
i zieleni czCWci działek nr 112/13, nr 112/14 i nr 113 
we wsi Klocek obrCb geodezyjny Klocek 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.  
 

 
 
 

zał>cznik nr 3 
do uchwały nr XLIV/409/10 

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 ci>gu pieszo – rowerowego  
i zieleni czCWci działek nr 112/13, nr 112/14 i nr 113 
we wsi Klocek obrCb geodezyjny Klocek gm. 
Tuchola. 
 
Realizacja zamierzeM okreWlonych w projekcie 
miejscowego planu nie wymaga ponoszenia kosztów  
z budcetu gminy na wykonanie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które s> zadaniami własnymi 
gminy.  
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UCHWAŁA Nr XLV/422/10 
 RADY MIEJSKIEJ w TUCHOLI 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 
 

w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania. 
 

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 27 wrzeWnia 
1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U. z 2000 r., Nr 47, poz. 544 z póan. zm.), na 
wniosek Burmistrza Tucholi, Rada Miejska uchwala, co 
nastCpujeŚ 

 
§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej utworzyć dodatkowe obwody 
głosowania o kolejnych numerach:  
1) Nr 16 dla wyborców przebywaj>cych w dniu 

głosowania w Domu Pomocy Społecznej  
w Wysokiej;  

2) Nr 17 dla wyborców przebywaj>cych w dniu 
głosowania w Szpitalu Tucholskim.  
 
§ 2. Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych 

mieszcz> siCŚ  
1) Nr 16 w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej;  
2) Nr 17 w Szpitalu Tucholskim Spółka z o.o.,  

ul. Nowodworskiego 14-18 w Tucholi.  
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi 

Tucholi.  
 
§ 4. Uchwała wchodzi w cycie z dniem podjCcia  

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zostanie 
podana do publicznej wiadomoWci poprzez 

umieszczenie w BIP i na tablicach ogłoszeM w UrzCdzie 
Miejskim i w sołectwach.  

 
Przewodnicz>cy 
 Rady Miejskiej 

Paweł CieWlewicz 
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