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UCHWAŁA Nr IV/22/11 

 RADY MIEJSKIEJ w TUCHOLI 
z dnia 28 stycznia 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu oczyszczalni Wcieków  
w Tucholi. 
 

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, 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 oczyszczalni Wcieków w Tucholi, 
w granicach okreWlonych na zał>czniku Nr 1 do 
niniejszej uchwały w skali 1Ś1000, zwany dalej planem. 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 2.  Plan obejmuje działki nr 1793/5, nr 1793/6,  

nr 1793/7, nr 1795/4, nr 1795/5, nr 1796/3 i nr 1796/4 
oraz czCWć działki nr 1794/1, połocone w południowej 
czCWci miasta Tuchola. 

 
§ 3.  Przedmiotem ustaleM planu s>Ś 

1) teren oczyszczalni Wcieków z punktem zlewnym, 
oznaczony na rysunku planu literami KO; 

2) teren drogi publicznej lokalnej, oznaczony na 
rysunku planu literami KDL. 
 
§ 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 obszaru objCtego planem miejscowym, 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania - WciWle 
okreWlone. 
 

§ 5.  Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa oŚ 
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 zagospodarowaniaś 

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 
terenu oraz liter okreWlaj>cych rodzaj przeznaczenia 
i sposób zagospodarowania terenuś 

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

7) 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) teren oczyszczalni Wcieków z punktem zlewnym, 

oznaczony na rysunku planu symbolem 1 KO; 
2) teren drogi publicznej lokalnej, oznaczony na 

rysunku planu symbolem 2 KDL. 
2.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) na terenie 1 KO, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

dopuszcza siCŚ 
a) obiekty budowlane niezbCdne do 

funkcjonowania oczyszczalni Wcieków, takce  
z pomieszczeniami socjalnymi, 
administracyjnymi itp.; 

b) przebudowC, rozbudowC i remont istniej>cych 
budynkówś 

c) realizacjC ogrodzeM o wysokich walorach 
estetycznych i wygl>dzie zharmonizowanym  
z otoczeniem; 
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2) na terenie 1 KO, o którym mowa w ust.1 pkt 1, 

wprowadza siC zakazŚ 
a) lokalizacji funkcji i obiektów budowlanych nie 

zwi>zanych z ustalonym przeznaczeniem terenu, 
b) budowy ogrodzeM pełnych. 
3.  Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) 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 

2) uci>cliwoWć oczyszczalni nie moce wykraczać poza 
granice terenu, a prowadzona działalnoWć nie moce 
powodować przekroczenia standardów emisyjnych, 
zaW oddziaływanie instalacji lub urz>dzeM nie moce 
powodować pogorszenia stanu Wrodowiska  
w znacznych rozmiarach oraz zagrocenia cycia lub 
zdrowia; 

3) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, 
zwi>zane z oczyszczalni> Wcieków, powinny być 
wznoszone poza zasiCgiem zagroceM i uci>cliwoWci 
okreWlonych w przepisach odrCbnych, przy czym 
dopuszcza siC ich lokalizacjC 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 

4) osady poWciekowe nalecy zagospodarować w sposób 
umocliwiaj>cy ich przekształcenie  
w pełnowartoWciowy nawóz glebowy lub inny 
sposób, zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

5) 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 

6) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na 
budowC wymagane jest, w zalecnoWci od potrzeb, 
uWciWlenie warunków geotechnicznych  
i hydrologicznych podłoca, zgodnie z przepisami 
odrCbnymi. 
4.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
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: teren drogi publicznej lokalnej 
2 KDL stanowić bCdzie docelowo przestrzeM publiczn> 
w granicach obszaru objCtego planem miejscowym,  
o ile nie zostanie przeznaczony na powiCkszenie terenu 
1 KO. 

6.  Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci 
zabudowy: 
1) budynki o wysokoWci max. II kondygnacji 

nadziemnych; 

2) wysokoWć budynków max. 8,0 m npt licz>c od 
rzCdnej terenu przed głównym wejWciem do budynku 
do najwycszego punktu dachuś 

3) dachy płaskie lub dwuspadowe o nachyleniu połaci 
dachowych do 45o; 

4) na terenie 1 KO, o którym mowa w ust.1 pkt 1Ś 
a) powierzchnia zabudowy budynków nie moce 

przekroczyć 10% powierzchni terenu, 
b) wprowadza siC nakaz pozostawienia co najmniej 

10% powierzchni terenu biologicznie czynnej. 
7.  żranice 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 
na terenie 1 KO, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 
dopuszcza siCŚ 
a) mocliwoWć ł>czenia istniej>cych działek 

geodezyjnych, 
b) wydzielenie działek geodezyjnych pod niezbCdne 

urz>dzenia infrastruktury technicznej. 
9.  Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowyŚ nie ustala siC. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
1) ustala siC linie rozgraniczaj>ce drogi wewnCtrznej 

dojazdowej 2 KDWD w pasie o szerokoWci zgodnej 
z geodezyjnym wydzieleniem; 

2) teren 2 KDL stanowi rezerwC pod drogC publiczn> 
lokaln> – w przypadku wyznaczenia innego 
przebiegu drogi i rezygnacji z przeznaczania tego 
terenu pod drogC lokaln> dopuszcza siC, po 
uzgodnieniu z zarz>dc> drogi, wł>czenie terenu  
2 KDL w granice terenu 1 KO – na powiCkszenie 
terenu 1 KO; 

3) zaopatrzenie w wodC z istniej>cej sieci 
wodoci>gowejś 

4) odprowadzenie wód opadowych do istniej>cej 
kanalizacji deszczowej; 

5) odprowadzenie Wcieków do istniej>cej kanalizacji 
sanitarnej; 

6) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 
abonenckich urz>dzeM elektroenergetycznych, po ich 
ewentualnym dostosowaniu do zwiCkszonego 
poboru mocy; 

7) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem aródeł 
własnych – wskazane stosowanie ekologicznych 
aródeł ciepła (np.Ś elektryczne, olejowe, gazowe) lub 
paliw z niskoemisyjnym czynnikiem grzewczym, 
(np.: spalanie drewna, odpadów drzewnych, 
paletów, słomy). 
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 0%. 
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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 
do uchwały nr IV/22/11 

Rady Miejskiej w Tucholi 
z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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