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UCHWAŁA XXVI/156/09 

RADY GMINY W OSIECKU 

z dnia 31 sierpnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osieck 

w części dotyczącej terenów położonych w obrębie miejscowości Osieck. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póğn. zm.) oraz na pod-
stawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póğn. zm.) w 
związku z uchwałą nr XXXVIII/194/06 Rady Gminy 
w Osiecku z dnia 3 sierpnia 2006r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Osieck w częĝci dotyczącej terenów poło-
ġonych w obrębie miejscowoĝci Osieck, Rada 
Gminy w Osiecku stwierdza zgodnoĝć niniejszego 
planu ze Studium uwarunkowaě i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Osieck i 
uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Osieck w częĝci 
dotyczącej terenów połoġonych w miejscowoĝci 
Osieck, zwaną dalej planem. 

§ 2. 

Planem objęto obszar, którego granice przedsta-
wia rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały i będący jej in-
tegralną częĝcią. 

§ 3. 

1. Plan zawiera ustalenia dotyczące: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-
czających tereny o róġnym przeznaczeniu 
lub róġnych zasadach zagospodarowania, 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasad ochrony ĝrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

 

5) parametrów i wskağników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 

6) granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochro-
nie, na podstawie przepisów odrębnych,  

7) szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomoĝci objętych planem 
miejscowym, 

8) szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeě w ich uġyt-
kowaniu, 

9) zasad przebudowy, rozbudowy i budowy 
systemu komunikacji oraz infrastruktury 
technicznej, 

10) sposobu i terminu tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i uġytkowania 
terenów, 

11) stawek procentowych, na podstawie któ-
rych ustala się opłatę, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

2. Nie występuje potrzeba okreĝlenia: 

1) wymagaě wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych, 

2) ustaleě dla terenów górniczych, terenów 
naraġonych na niebezpieczeěstwo powodzi 
oraz terenów naraġonych na niebezpieczeě-
stwo osuwania się mas ziemnych. 

§ 4. 

Integralnymi częĝciami uchwały są: 

1) rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały, 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzględnionych uwag do projektu planu, sta-
nowiący załącznik nr 2 do uchwały, 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które naleġą do zadaě własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, sta-
nowiące załącznik nr 3 do uchwały. 
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§ 5. 

1. Załącznik graficzny nr 1 odnosi ustalenia 
uchwały do terenu objętego planem. 

2. Następujące ustalenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice planu, 

2) linie rozgraniczające tereny o róġnym prze-
znaczeniu lub róġnych zasadach zagospoda-
rowania, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4) symbole liczbowe i literowe okreĝlające 
przeznaczenie terenów, 

5) granica Mazowieckiego Parku Krajobrazo-
wego, 

6) granice strefy ochrony konserwatorskiej za-
bytków archeologicznych, 

7) granice strefy złoġonych warunków grunto-
wo – wodnych, 

8) oznaczenie napowietrznych linii elektro-
energetycznych SN, 

9) granice stref potencjalnego szkodliwego 
oddziaływania elektromagnetycznego od li-
nii elektroenergetycznych SN. 

3. Pozostałe oznaczenie graficzne mają charakter 
informacyjny lub postulatywny. 

§ 6. 

Ustalenia dla poszczególnych terenów obowiązują 
łącznie odpowiednio z ustaleniami ogólnymi za-
wartymi w rozdziale 2 niniejszej uchwały. 

Rozdział 2 
Przepisy ogólne 

Wyjaśnienie używanych pojęć 

§ 7. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – naleġy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Gminy w Osiecku w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego,  

2) przepisach odrębnych – naleġy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi oraz ograniczenia w dysponowa-
niu terenami wynikającymi z prawomocnych 
decyzji administracyjnych, 

3) planie – naleġy przez to rozumieć ustalenia 
planu, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile z 
treĝci przepisu nie wynika inaczej, 

4) przeznaczeniu podstawowym – naleġy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które po-

winno przewaġać na danym terenie, tzn. 
przekraczać 60% powierzchni całkowitej tere-
nu, 

5) przeznaczeniu uzupełniającym – naleġy przez 
to rozumieć rodzaje przeznaczenia, inne niġ 
podstawowe, które uzupełniają lub wzboga-
cają przeznaczenie podstawowe, a ich łączny 
udział w zagospodarowaniu nie moġe prze-
kraczać 40% powierzchni całkowitej terenu, 

6) działkach budowlanych nowo wydzielanych – 
naleġy przez to rozumieć działki budowlane, 
które zostały wydzielone po wejĝciu w ġycie 
niniejszej uchwały, w tym działki budowlane 
powstałe w wyniku rozwiązaě przestrzennych 
niniejszej uchwały, np. wytyczenia nowego 
układu komunikacyjnego, 

7) usługach – naleġy przez to rozumieć samo-
dzielne obiekty budowlane lub pomieszczenia 
w budynkach o innych funkcjach niġ usługo-
we i urządzenia słuġące działalnoĝci, której 
celem jest zaspokajanie potrzeb ludnoĝci, a 
nie wytwarzającej bezpoĝrednio, metodami 
przemysłowymi, dóbr materialnych. Usługi 
dzieli się na: 

a) nieuciąġliwe – to jest usługi, których uciąġ-
liwoĝć nie wykracza poza granice działek 
budowlanych oraz nie zaliczane, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami odrębnymi do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-
ływać na ĝrodowisko, 

b) uciąġliwe – nie spełniające wymogów 
wymienionych w ppkt a, czyli usługi, któ-
rych uciąġliwoĝć wykracza poza granice 
działek budowlanych oraz zaliczane zgod-
nie z obowiązującymi przepisami odręb-
nymi do przedsięwzięć mogących znaczą-
co oddziaływać na ĝrodowisko, 

8) usługach turystyki – naleġy przez to rozumieć 
samodzielne obiekty budowlane lub po-
mieszczenia w budynkach o innych funkcjach 
niġ usługowe oraz urządzenia słuġące działal-
noĝci, z zakresu usług, obejmujących zakwa-
terowanie turystów, równieġ w formie zabu-
dowy hotelowej, gastronomię, sport, rekre-
ację i wypoczynek, 

9) zabudowie letniskowej – naleġy przez to ro-
zumieć zabudowę rekreacji indywidualnej, w 
rozumieniu przepisów ustawy prawo budow-
lane, 

10) liniach rozgraniczających – naleġy przez to 
rozumieć linię rozgraniczającą tereny o róġ-
nym przeznaczeniu lub róġnych zasadach za-
gospodarowania, 
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11) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – naleġy 

przez to rozumieć linie wyznaczone w planie, 
okreĝlające najmniejszą dopuszczalną odle-
głoĝć zewnętrznego lica ĝciany budynku w 
stosunku do linii rozgraniczających, od któ-
rych te linie wyznaczono, bez wysuniętych 
poza ten obrys schodów, okapów, otwartych 
ganków, zadaszeě, pasaġy o szerokoĝci do 2 
m oraz balkonów, 

12) maksymalnym wskağniku intensywnoĝci za-
budowy - naleġy przez to rozumieć stosunek 
sumy powierzchni całkowitej wszystkich kon-
dygnacji nadziemnych na danej działce do jej 
ogólnej powierzchni, 

13) maksymalnej wysokoĝci zabudowy - naleġy 
przez to rozumieć ustaloną w planie nieprze-
kraczalną iloĝć kondygnacji naziemnych bu-
dynku oraz największą odległoĝć pomiędzy 
poziomem terenu przy najniġej połoġonym 
wejĝciu do budynku, nie będącym wyłącznie 
wejĝciem do pomieszczeě technicznych i go-
spodarczych a najwyġszym punktem przekry-
cia dachowego (stropodachowego), 

14) minimalnym procentowym wskağniku po-
wierzchni biologicznie czynnej - naleġy przez 
to rozumieć najmniejszą nieprzekraczalną 
wartoĝć procentową stosunku niezabudowa-
nych i nieutwardzonych powierzchni działki, 
pokrytych roĝlinnoĝcią na gruncie rodzimym 
lub pod wodami, do całkowitej powierzchni 
działki. 

Ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania  
ładu przestrzennego 

§ 8. 

Ustala się, ġe nadrzędnym celem realizacji ustaleě 
niniejszej uchwały jest: 

1) ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego, 

2) okreĝlenie warunków dotyczących kształtowa-
nia zabudowy, których spełnienie umoġliwi 
uzyskanie właĝciwych walorów przestrzennych 
i jednorodnego charakteru kształtowanej prze-
strzeni, 

3) ochrona ponadlokalnych i lokalnych interesów 
publicznych w zakresie komunikacji, inġynierii i 
ochrony ĝrodowiska. 

§ 9. 

Ustala się, ġe ochrona i kształtowania ładu prze-
strzennego realizowane będą poprzez ustalenia 
niniejszej uchwały Rady Gminy w Osiecku, obej-
mujące wszystkie działania inwestycyjne realizo-
wane na obszarze objętym planem, wraz z okre-
ĝleniem ich wzajemnych powiązaě i korelacji, przy 

uwzględnieniu istniejącego zagospodarowania i 
wymogów przepisów odrębnych. 

Przepisy ogólne dotyczące zasad przeznaczania 
oraz warunków i sposobów kształtowania  
zabudowy i zagospodarowania terenów 

na całym obszarze objętym planem 

§ 10. 

Ustala się, ġe na całym obszarze planu: 

1) dopuszcza się realizację funkcji zgodnych z 
przeznaczeniem i warunkami zagospodarowa-
nia terenów okreĝlonymi w rozdziale 3 oraz 
wprowadza się realizację układu drogowo-
ulicznego według ustaleě rozdziału 4 i elemen-
tów infrastruktury technicznej według ustaleě 
rozdziału 5 uchwały, 

2) zabrania się lokalizowania obiektów tymcza-
sowych i prowizorycznych, nie związanych z 
realizacją inwestycji docelowych. Lokalizowa-
nie obiektów tymczasowych moġliwe jest jedy-
nie w obrębie działki budowlanej, na której re-
alizowana jest inwestycja docelowa w czasie 
waġnoĝci pozwolenia na budowę, 

3) do czasu realizacji zagospodarowania zgodne-
go z ustaleniami dla poszczególnych terenów 
dopuszcza się utrzymania dotychczasowego 
uġytkowania rolniczego bez prawa zabudowy, 

4) dopuszcza się lokalizowanie obiektów budow-
lanych w granicach działek budowlanych. 

§ 11. 

Ustala się linie rozgraniczające tereny o róġnym 
przeznaczeniu lub róġnych zasadach zagospoda-
rowania okreĝlone na rysunku planu. 

§ 12. 

Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i ozna-
czonych symbolem przeznaczenia zgodnie z ry-
sunkiem planu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej – oznaczone symbolem przeznaczenia MN, 

2) tereny wód powierzchniowych – oznaczone 
symbolem przeznaczenia WS. 

§ 13. 

Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów 
dróg publicznych klasy drogi dojazdowej wyzna-
czonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych 
symbolem przeznaczenia KDD, zgodnie z rysun-
kiem planu. 
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§ 14. 

1. Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy 
okreĝlone na rysunku planu. 

2. Wszelka nowa zabudowa na terenach, na któ-
rych wyznaczono nieprzekraczalne linie zabu-
dowy musi być sytuowana zgodnie z tymi li-
niami. 

3. Ustala się następujące minimalne odległoĝci 
zabudowy od linii rozgraniczającej dróg pu-
blicznych oznaczonych symbolem KDD – 5,0m. 

4. Ustala się minimalną odległoĝć zabudowy od 
granicy kompleksów leĝnych - 12,0m. 

5. Ustala się minimalną odległoĝć zabudowy od 
linii brzegowej cieku wodnego oznaczonego 
symbolem WS - 5,0m.  

6. W przypadku, gdy plan nie wskazuje nieprze-
kraczalnych linii zabudowy nakazuje się lokali-
zację budynków na działce zgodnie z przepi-
sami prawa budowlanego i z uwzględnieniem 
wszystkich ustaleě planu, w tym ustaleě § 19. 

7. Na terenach objętych planem zasady kształto-
wania zabudowy okreĝla się następująco: 

1) maksymalna wysokoĝć nowej zabudowy - 
zgodnie ze wskağnikami okreĝlonymi dla 
poszczególnych terenów, 

2) zasada, o której mowa w pkt 1, nie dotyczy 
kominów, anten oraz innych budowli o po-
dobnym charakterze (obiektów budowla-
nych nie będących budynkami), 

3) maksymalny wskağnik intensywnoĝci zabu-
dowy - zgodnie ze wskağnikami okreĝlonymi 
dla poszczególnych terenów, 

4) nakazuje się dostosowanie architektury bu-
dynków do otaczającego krajobrazu, po-
przez staranne opracowanie projektowe 
oraz zastosowanie tradycyjnych materiałów 
wykoěczeniowych (dachówka, gont, strze-
cha, blachodachówka) i dachów symetrycz-
nych, o nachyleniu połaci dachowych wy-
noszącym 20° do 45°; 

5) ustala się nakaz stosowania tradycyjnych 
materiałów wykoěczeniowych na elewa-
cjach budynków mieszkalnych, w tym cegły 
klinkierowej, drewna, szkła, tynku, cera-
micznych okładzin elewacyjnych i kamienia,  

6) ustala się kolorystykę w odcieniach beġy, 
brązów, zieleni i szaroĝci na elewacjach oraz 
na dachach nowoprojektowanych budyn-
ków, 

7) na całym obszarze planu zabrania się lokali-
zowania obiektów o charakterze dominant 

przestrzennych, tj. obiektów budowlanych 
nie będących budynkami o maksymalnej 
wysokoĝci powyġej 15,0m, licząc od pozio-
mu gruntu rodzimego. 

§ 15. 

1. Drogi publiczne powinny być realizowane jako 
przestrzenie reprezentacyjne, urządzone i wy-
posaġone wysokiej klasy urządzeniami pomoc-
niczymi, małą architektura, nawierzchniami, 
itp. 

2. Nowe zagospodarowanie terenu powinno za-
pewniać wysokie walory przestrzenne i archi-
tektoniczne. 

3. W przyszłym zagospodarowaniu naleġy po-
wstrzymać się od działaě pogarszających walo-
ry krajobrazowe terenu. 

4. Ustala się następujące zasady realizacji ogro-
dzeě: 

1) ogrodzenia od strony dróg i ulic publicz-
nych powinny być sytuowane w linii roz-
graniczającej, z tym ġe dopuszcza się ich 
miejscowe wycofanie w głąb działki w przy-
padku koniecznoĝci ominięcia istniejących 
przeszkód (np. drzew, urządzeě infrastruktu-
ry technicznej itp.) oraz w miejscach sytu-
owania bram wjazdowych, 

2) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą 
otwierać się na zewnątrz działki, 

3) maksymalna wysokoĝć ogrodzenia nie mo-
ġe przekraczać 2,0m od poziomu terenu, 

4) ogrodzenia powinny być aġurowe co naj-
mniej powyġej 0,06m, od poziomu terenu, 
dla umoġliwienia migracji drobnych przed-
stawicieli fauny, a łączna powierzchnia 
przeĝwitów umoġliwiająca naturalny prze-
pływ powietrza powinna wynosić: 

a) min. 25% powierzchni aġurowej częĝci 
ogrodzenia między słupami – dla płotów 
drewnianych, 

b) min. 60% powierzchni aġurowej częĝci 
ogrodzenia między słupami – dla płotów 
metalowych, 

5) zakazuje się realizacji pełnych ogrodzeě pre-
fabrykowanych, z zastrzeġeniem pkt 6, 

6) dla terenów połoġonych w sąsiedztwie linii 
kolejowej przebiegającej w południowej 
granicy planu dopuszcza się realizację peł-
nych ogrodzeě z otworami 10x10 cm w po-
ziomie gruntu co 1m, za wyjątkiem ogro-
dzeě, o których mowa w pkt 5, 
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7) linia ogrodzenia winna przebiegać w odle-
głoĝci min. 0,5m od gazociągu, 

8) ustala się, ġe ogrodzenia powinny być od-
sunięte co najmniej. 1,5m od linii brzegowej 
cieku wodnego oznaczonego symbolem 
WS. 

§ 16. 

1. Na całym obszarze planu zakazuje się sytu-
owania wolnostojących znaków informacyjno-
plastycznych i reklam. 

2. Na całym obszarze planu dopuszcza się lokali-
zowanie reklam i znaków informacyjno - pla-
stycznych na ogrodzeniach, budynkach i obiek-
tach małej architektury pod warunkiem, ġe 
powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie przekro-
czy 3m2. 

3. Zakazuje się umieszczania reklam i znaków 
informacyjno-plastycznych: 

1) na drzewach i w zasięgu ich koron, 

2) na budowlach i urządzeniach miejskiej in-
frastruktury technicznej (latarniach, słupach 
linii elektroenergetycznych, transformato-
rach, itp.), 

3) zakazuje się wspornikowego wywieszania 
znaków informacyjno – plastycznych i re-
klam poza linie rozgraniczające dróg pu-
blicznych oraz tereny działek sąsiednich. 

4. Umieszczanie reklam i znaków informacyjno-
plastycznych na małych obiektach kubaturo-
wych i innych uġytkowych elementach wypo-
saġenia przestrzeni publicznych nie moġe 
utrudniać korzystania z nich lub zakłócać ich 
uġytkowania. 

5. Ustalenia ust. 1 - 4 nie dotyczą gminnego sys-
temu informacji przestrzennej oraz znaków 
drogowych. 

Ustalenia w zakresie scalania  

i podziałów terenów na działki budowlane 

§ 17. 

1. Ustala się moġliwoĝć scalenia i podziału na 
działki budowlane terenów pod warunkiem za-
chowania następujących zasad: 

1) nakazuje się zachowanie minimalnej po-
wierzchni nowo wydzielanych działek bu-
dowlanych ustalonej w ustaleniach szczegó-
łowych dla poszczególnych terenów, 

2) nakazuje się wydzielenie niezbędnych dróg i 
dojazdów niepublicznych do obsługi nowo-
projektowanych działek budowlanych, 

3) nowe granice działek budowlanych powin-
ny być prostopadłe do linii rozgraniczają-
cych dróg publicznych oraz pasa drogowe-
go nowowydzielanych dróg wewnętrznych, 
z tolerancją do 30°. 

2. Dopuszcza się zainwestowanie nowo wydzie-
lanych działek budowlanych o powierzchni 
mniejszej niġ okreĝlona w przepisach szczegó-
łowych dla poszczególnych terenów wyłącznie: 

1) w celu powiększenia sąsiedniej nierucho-
moĝci pod warunkiem, ġe działka, z której 
wydzielony zostanie teren zachowa po-
wierzchnię nie mniejszą, niġ okreĝlona w 
przepisach szczegółowych, 

2) w celu lokalizacji obiektów infrastruktury 
technicznej, 

3) w celu wydzielenia dojazdu do nowoprojek-
towanych działek budowlanych. 

3. Działki przeznaczone do wydzielenia naleġy 
wyznaczać w oparciu o linie rozgraniczające, o 
których mowa w § 11. 

4. Ustala się koniecznoĝć wydzielania terenów 
dla wewnętrznego układu komunikacyjnego 
przy uwzględnieniu następujących zasad: 

1) nowy układ granic zapewni bezpoĝredni do-
stęp do drogi (ulicy) publicznej lub we-
wnętrznej, o której dalej mowa w pkt 2, 

2) dopuszcza się realizowanie obsługi i dostę-
pu, o których mowa w pkt 1, poprzez dro-
gi/ulice wewnętrzne stanowiące współwła-
snoĝć wszystkich właĝcicieli nieruchomoĝci, 
dla których korzystanie z nich jest koniecz-
ne, pod warunkiem zachowania minimalnej 
szerokoĝci 5,0m lub ustanowienia słuġebno-
ĝci na nieruchomoĝciach przeznaczonych do 
zabudowy. 

5. W przypadku terenu oznaczonego symbolem 
MN dopuszcza się odstępstwo od ustaleě w 
zakresie minimalnej powierzchni nowo wydzie-
lanych działek budowlanych, będące wynikiem 
rozwiązaě przestrzennych planu (np. podział 
istniejącej działki na częĝci w wyniku wytycze-
nia nowego układu komunikacyjnego, scalenia 
i podziału nieruchomoĝci, itd.), nie więcej jed-
nak niġ o 15%. 

6. Dopuszcza się zabudowę na działkach mniej-
szych niġ okreĝlone w ustaleniach dla poszcze-
gólnych terenów, pod warunkiem, ġe podział 
został dokonany przed wejĝciem z ġycie planu i 
pod warunkiem zachowania ustalonego pla-
nem wskağnika powierzchni biologicznie czyn-
nej. 
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Zasady dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 18. 

1. Ustala się ochronę zabytków archeologicznych 
w formie strefy ochrony konserwatorskiej, 
okreĝlonej na rysunku planu. 

2. Na terenie strefy ochrony konserwatorskiej 
ustala się: 

1) obowiązek uzyskania przez inwestora, od 
wojewódzkiego konserwatora zabytków - 
przed wydaniem pozwolenia na budowę lub 
zgłoszeniem właĝciwemu organowi - 
uzgodnienia wszelkich planowanych budów 
obiektów budowlanych oraz robót budow-
lanych wiąġących się z wykonywaniem prac 
ziemnych, 

2) obowiązek uzgadniania z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków poszukiwania, 
rozpoznawania i wydobywania kopalin oraz 
budowy urządzeě wodnych i regulacji wód, 

3) obowiązek przeprowadzenia (na koszt oso-
by fizycznej lub jednostki organizacyjnej 
zamierzającej finansować roboty budowla-
ne) badaě archeologicznych oraz wykonania 
ich dokumentacji, 

4) obowiązek uzyskania od wojewódzkiego 
konserwatora zabytków pozwolenia na 
przeprowadzenie badaě archeologicznych 
przed rozpoczęciem tych badaě. 

Zasady ochrony środowiska,  

przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 19. 

1. Wskazuje się, granice Mazowieckiego Parku 
Krajobrazowego, połoġoną w północnej, 
wschodniej i zachodniej granicy planu, ozna-
czoną na rysunku planu. 

2. Wskazuje się, ġe cały obszar planu połoġony 
jest w zasięgu otuliny Mazowieckiego Parku 
Krajobrazowego. 

3. Na Obszarze, o którym mowa w ust. 2 obowią-
zują rygory okreĝlone w ustawie o ochronie 
przyrody, przepisach odrębnych powołujących 
ten Obszar oraz planie ochrony Parku. 

4. Wskazuje się, ġe cały obszar planu połoġony 
jest w zasięgu projektowanego zespołu przy-
rodniczo krajobrazowego Osieckie Pola. 

5. Na Obszarze, o którym mowa w ust. 4 obowią-
zują rygory okreĝlone w ustawie o ochronie 
przyrody i przepisach odrębnych powołujących 
ten Obszar. 

6. Ustala się, ġe na całym obszarze działania pla-
nu obowiązują następujące zasady ochrony i 
kształtowania ĝrodowiska: 

1) nie dopuszcza się naruszania istniejących 
na terenie opracowania obszarów leĝnych, 
wyjątkiem tych, które otrzymały zgodę 
właĝciwych organów na zmianę przezna-
czenia gruntów leĝnych na cele nieleĝne. 
Gospodarkę leĝną naleġy prowadzić zgod-
nie z planem urządzenia lasów naleġących 
do indywidualnych właĝcicieli, 

2) ustala się nakaz maksymalnej ochrony ist-
niejącej szaty roĝlinnej cennej pod wzglę-
dem przyrodniczym i krajobrazowym, 

3) ustala się ochronę szczególnie cennych 
siedlisk, ostoi ptasich oraz stanowisk 
grzybów, roĝlin i zwierząt gatunków chro-
nionych podlegających ochronie na pod-
stawie obowiązujących przepisów krajo-
wych i międzynarodowych, 

4) ustala się obowiązek zachowania walorów 
ĝrodowiska przyrodniczego, a przede 
wszystkim zachowanie istniejącej zieleni 
wysokiej, w tym pojedynczych drzew oraz 
zadrzewieě przydroġnych i ĝródpolnych, 

5) ustala się zakaz naruszania naturalnego 
charakteru cieków wodnych oraz zasypy-
wania, z wyjątkiem koniecznych zmian ze 
względu na potrzeby wzrostu retencji 
wodnej, ochrony przeciwpoġarowej lub 
przeciwpowodziowej oraz budowy układu 
drogowego, 

6) dopuszcza się realizację urządzeě odwad-
niających (rowów melioracyjnych, urzą-
dzeě drenarskich), wyłącznie na podstawie 
pozwolenia wodno - prawnego, 

7) wprowadza się ochronę wód podziemnych 
poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których 
oddziaływanie lub emitowane zanieczysz-
czenia mogą negatywnie wpłynąć na stan 
tych wód oraz nakaz podłączenia wszyst-
kich obiektów do sieci miejskich po ich re-
alizacji, 

8) w celu ochrony powietrza ustala się 
ogrzewanie pomieszczeě gazem ziemnym, 
olejem nisko siarkowym lub innymi pali-
wami ekologicznie czystymi, w tym stały-
mi, których stosowanie jest zgodne z 
ustawą prawo ochrony ĝrodowiska, 

9) ustala się zakaz lokalizacji w obszarze pla-
nu przedsięwzięć mogących znacząco od-
działywać na ĝrodowisko, w rozumieniu 
przepisów prawo ochrony ĝrodowiska, za 
wyjątkiem: 
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a) elementów niezbędnych dla prawidło-
wego funkcjonowania gminnych i po-
nadlokalnych systemów inġynieryjnych, 

b) przedsięwzięć, dla których przeprowa-
dzona procedura oceny oddziaływania 
na ĝrodowisko wykazała brak nieko-
rzystnego wpływu na stan ĝrodowiska, 

10) oddziaływanie na ĝrodowisko przekracza-
jące dopuszczalne wielkoĝci poprzez emi-
sję substancji i energii, w szczególnoĝci 
dotyczące wytwarzania hałasu, wibracji, 
promieniowania, zanieczyszczania powie-
trza, gleby, wód powierzchniowych i pod-
ziemnych, winno zamykać się na terenie 
działki budowlanej lub zespołu działek na 
jakiej jest wytwarzane, 

11) ustala się obowiązek zapewnienia odpo-
wiedniej iloĝci miejsca dla pojemników na 
odpady w granicach działki, 

12) okreĝla się minimalną wielkoĝć działki 
zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych 
terenów, 

13) okreĝla się minimalny wskağnik po-
wierzchni biologicznie czynnej zgodnie z 
ustaleniami dla poszczególnych terenów, 

14) przyjmuje się kwalifikację terenów w za-
kresie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w ĝrodowisku w rozumieniu ustawy pra-
wo ochrony ĝrodowiska, 

15) dla terenów okreĝlonych w pkt 14 wpro-
wadza się nakaz zachowania standardów 
ĝrodowiskowych zawartych w ustawie 
prawo ochrony ĝrodowiska, 

16) na terenach połoġonych w sąsiedztwie linii 
kolejowej sąsiadującej z planem w połu-
dniowej częĝci, ze względu na moġliwoĝć 
przekroczenia dopuszczalnych norm hała-
su kolejowego, zaleca się wprowadzenie 
zieleni izolacyjnej wysoko i ĝredniopien-
nej, w tym zimozielonej w pasie o szero-
koĝci co najmniej 5,0m lub innych zabez-
pieczeě akustycznych. 

Ustalenia dla obszarów  
wymagające szczególnych warunków  

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia  

w ich użytkowaniu ze względu na wymagania 
ochrony środowiska i zdrowia ludzi 

§ 20. 

1. Wprowadza się szczególne uwarunkowania dla 
inwestowania i zagospodarowania na terenach 
połoġonych w zasięgu stref: 

1) potencjalnego szkodliwego oddziaływania 
pola elektromagnetycznego od napowietrz-
nej linii elektroenergetycznej SN, 

2) złoġonych warunków gruntowo – wodnych. 

2. Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
pobyt ludzi powinny być sytuowane poza za-
sięgiem uciąġliwoĝci okreĝlonym w przepisach 
o ochronie ĝrodowiska. 

3. Dopuszcza się lokalizowanie budynków zawie-
rających pomieszczenia przeznaczone na pobyt 
stały ludzi w zasięgu uciąġliwoĝci, o których 
mowa w ust. 2, pod warunkiem zastosowania 
w nich rozwiązaě odpowiednio ograniczają-
cych te uciąġliwoĝci. 

4. Ustala się zasięg strefy potencjalnego szkodli-
wego oddziaływania napowietrznych linii SN 
wynoszącej po 5,0m w kaġdą stronę od osi li-
nii. 

5. Na terenach połoġonych w zasięgu strefy, o 
której mowa w ust. 4 i oznaczonej na rysunku 
planu, ustala się zakaz realizacji obiektów ku-
baturowych przeznaczonych na stały pobyt lu-
dzi (powyġej 4 godzin na dobę), tj: 

1) zakazuje się lokalizowania miejsc stałego 
przebywania ludzi w związku z prowadzoną 
działalnoĝcią gospodarczą, turystyczną, re-
kreacyjną, 

2) zakazuje się lokalizowania budynków 
mieszkalnych i wymagających szczególnej 
ochrony, jak szpitale, internaty, ġłobki, 
przedszkola i podobne. 

6. Strefy, o których mowa w ust. 5 mogą być we-
ryfikowane: 

1) na zasadach okreĝlonych w ust. 2 (po 
uzgodnieniu z Właĝcicielem linii), 

2) po skablowaniu linii SN (w uzgodnieniu z 
Właĝcicielem linii). 

7. Wyznacza się zasięg stref złoġonych warunków 
gruntowo - wodnych, oznaczonych na rysunku 
planu, w zasięgu których inwestor podejmują-
cy realizację inwestycji budowlanej moġe na-
trafić na występujące w podłoġu warstwy grun-
tów słabonoĝnych lub wysoki poziom wód 
gruntowych.  

8. Na terenach połoġonych w zasięgu stref, o 
których mowa w ust. 7 i oznaczonych na ry-
sunku planu ustala się obowiązek wykonania 
przez inwestora, dla kaġdej zamierzonej inwe-
stycji kubaturowej, oceny warunków geolo-
giczno – inġynierskich w formie dokumentacji 
geologiczno inġynierskiej. 
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Ogólne zasady  

dotyczące infrastruktury technicznej 
i komunikacji 

§ 21. 

1. Jako obowiązujący plan przyjmuje: docelowy, 
zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę 
z gminnej sieci wodociągowej i odprowadza-
nia ĝcieków do oczyszczalni gminnej. 

2. Dopuszcza się stosowanie lokalnych rozwią-
zaě uwzględniających wymogi prawa budow-
lanego i ochrony ĝrodowiska, w tym szczel-
nych szamb przydomowych - do czasu 
wprowadzenia zorganizowanego systemu 
odprowadzania ĝcieków. 

3. Ustala się nakaz podłączenia zabudowy do 
gminnych systemów inġynieryjnych (wodo-
ciągów i kanalizacji) po ich realizacji. 

4. Dopuszcza się lokalizowanie obiektów infra-
struktury technicznej takich jak stacje trans-
formatorowe, podziemne przepompownie 
ĝcieków czy urządzenia telekomunikacyjne na 
podstawie opracowaě technicznych, na ca-
łym obszarze objętym planem, bez koniecz-
noĝci zmiany niniejszego planu, pod warun-
kiem, ġe ewentualna uciąġliwoĝć tychġe nie 
będzie wykraczać poza granice lokalizacji. 

5. W liniach rozgraniczających dróg naleġy re-
zerwować tereny dla infrastruktury technicz-
nej. 

6. Przez tereny inne, niġ przeznaczone dla ukła-
du komunikacyjnego i infrastruktury tech-
nicznej (a więc takġe przez tereny działek 
prywatnych), dopuszcza się prowadzenie li-
niowych elementów infrastruktury technicz-
nej oraz lokalizację związanych z nimi urzą-
dzeě. 

7. Przy projektowaniu nowych inwestycji naleġy 
- w miarę moġliwoĝci - unikać kolizji z istnie-
jącymi elementami infrastruktury technicznej 
poprzez konsultowanie przygotowywanych 
rozwiązaě z operatorami systemów medial-
nych. W przypadku nieuniknionej kolizji pro-
jektowanego zagospodarowania z tymi ele-
mentami naleġy je przenieĝć lub odpowiednio 
zmodyfikować, przy uwzględnieniu uwarun-
kowaě wynikających z przepisów szcze-
gólnych oraz warunków okreĝlonych przez 
operatora(ów) (w tym w zakresie sposobu fi-
nansowania). W szczególnoĝci dotyczy to 
przebudowy napowietrznych linii energetycz-
nych ĝredniego i niskiego napięcia na sieci 
kablowe. 

8. W ogrodzeniu naleġy sytuować szafki energe-
tyczne zapewniając do nich dostęp od strony 
ulicy. 

9. Powiązania komunikacyjne z zewnętrznym 
układem komunikacyjnym gminy i ponadlo-
kalnym zapewnia drogi wojewódzka nr 862 
połoġona poza zachodnią granicą planu. 

10. Dopuszcza się urządzenie miejsc postojowych 
w liniach rozgraniczających dróg publicznych 
tylko na tych drogach, których minimalna 
szerokoĝć w liniach rozgraniczających wynosi 
przynajmniej 14,0m. 

11. Potrzeby w zakresie parkowania inwestorzy i 
właĝciciele posesji zapewniają na terenach 
swoich działek budowlanych, w liczbie wyni-
kającej z ustalonych wskağników,  

12. Ustala się następujące minimalne wskağniki 
parkingowe dla: 

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
letniskowej - 2m.p. / 1 dom/mieszkanie,  

2) zabudowy rekreacyjnej – 1m.p. / 1 pokój 
goĝcinny, 

3) usług, w tym usług turystyki, sportu - 
3m.p. / kaġde 100m2 pow. uġytkowej, dla 
obiektów o mniejszej powierzchni uġytko-
wej nie mniej niġ 2m.p. 

13. W przypadku realizacji na działce budowlanej 
zabudowy mieszkaniowej oraz usług, miejsca 
parkingowe naleġy obliczyć i zapewnić od-
dzielnie dla kaġdej z funkcji. 

Rozdział 3 
Szczegółowe ustalenia 

dla poszczególnych terenów 

§ 22. 

1. Ustala się, ġe dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 1.MN, 2.MN obowią-
zują następujące zasady zagospodarowania i 
zabudowy:  

2. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna. 

3. Przeznaczenie uzupełniające: usługi turystyki, 
usługi sportu i rekreacji, zabudowa rekreacyj-
na, zabudowa letniskowa, usługi nieuciąġliwe. 

4. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) ustala się realizację zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej,  

2) dopuszcza się realizację usług turystyki tym 
obiektów hotelowych, usług sportu i rekre-
acji, usług zdrowia, w tym usług związanych 
z odnową biologiczną, zabudowy rekreacyj-
nej, zabudowy letniskowej oraz usług nie-
uciąġliwych,  

3) w budynkach mieszkalnych zezwala się na 
przeznaczenie częĝci pomieszczeě na cele 
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usług nieuciąġliwych– zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, 

4) ustala się maksymalną wysokoĝć zabudowy 
– do 15,0 m, 

5) dopuszcza się moġliwoĝć lokalizowania par-
terowych budynków gospodarczych i gara-
ġy – których maksymalna wysokoĝć nie mo-
ġe przekraczać 6,0 m,  

6) maksymalna intensywnoĝć zabudowy nie 
moġe być większa niġ: 

a) 0,3 powierzchni ogólnej działki budowla-
nej dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej,  

b) 0,4 powierzchni ogólnej działki budowla-
nej dla usług turystyki, usług sportu i re-
kreacji, zabudowy rekreacyjnej, zabudo-
wy letniskowej oraz usług nieuciąġli-
wych,  

7) parkingi i garaġe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny być zloka-
lizowane na terenie posesji, na której obiekt 
będzie wznoszony- wg minimalnego wskağ-
nika ustalonego w § 21. 

5. W zakresie scalania i podziałów terenów na 
działki budowlane: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, 

2) ustala się minimalną powierzchnię nowo 
wydzielanych działek budowlanych: 

a) nie mniejszą niġ 1200m2 dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) nie mniejszą niġ 1000m2 dla zabudowy 
letniskowej, 

c) nie mniejszą niġ 1000m2 dla usług sportu 
i rekreacji i usług turystyki oraz usług 
nieuciąġliwe, 

3) dopuszcza się wykonanie scalenia i podziału 
terenów na nowo wydzielane działki bu-
dowlane po realizacji docelowego zagospo-
darowania terenów. 

6. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
ochrony ĝrodowiska, przyrody i krajobrazu kul-
turowego oraz szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
uġytkowaniu ze względu na wymagania ochro-
ny ĝrodowiska i zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 18, § 19, 20, 

2) zakaz lokalizacji usług uciąġliwych, 

3) powierzchnia biologicznie czynna działek 
budowlanych nie moġe być mniejsza niġ: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej - 70% ich powierzchni licząc dla 
kaġdej działki budowlanej, 

b) dla usług turystyki, usług sportu i rekre-
acji, zabudowy rekreacyjnej, zabudowy 
letniskowej oraz usług nieuciąġliwych - 
50% ich powierzchni licząc dla kaġdej 
działki budowlanej, 

4) dopuszcza się bilansowanie procentu po-
wierzchni biologicznie czynnej działek bu-
dowlanych w poszczególnych terenach poza 
granicami nowo wydzielanych działek bu-
dowlanych w zasięgu poszczególnych tere-
nów wyznaczonych liniami rozgraniczają-
cymi. 

7. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5 oraz 
§ 21,  

2) komunikacja z istniejących i projektowanych 
dróg wskazanych na rysunku planu, 

3) infrastruktura techniczna z istniejącej i pro-
jektowanej sieci. 

§ 23. 

1. Ustala się, ġe dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami WS obowiązują na-
stępujące zasady zagospodarowania i zabu-
dowy:  

2. Przeznaczenie podstawowe: wody powierzch-
niowe. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) wszelkie zagospodarowanie terenów moġe 
polegać wyłącznie na powszechnym, zwy-
kłym lub szczególnym korzystaniu z wód, 

2) zakazuje się wprowadzania wszelkich urzą-
dzeě, budowli, a takġe innej zabudowy i za-
gospodarowania nie związanego z przezna-
czeniem terenów. 

Rozdział 4 
Szczegółowe ustalenia komunikacyjne 

§ 24. 

1. Ustala się, ġe powiązanie komunikacyjne ob-
szaru planu z lokalnym układem komunikacyj-
nym gminy i ponadlokalnym zapewniają pu-
bliczne drogi w klasie dróg dojazdowych, wy-
znaczone liniami rozgraniczającymi na rysunku 
planu. 

2. Ustala się nakaz realizacji niepublicznych dróg 
wewnętrznych niezbędnych do obsługi komu-
nikacyjnej nowoprojektowanych działek bu-
dowlanych.  
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3. W obszarze planu ustala się następujące ciągi komunikacyjne: 
 

Lp. Nazwa 
drogi / ulicy 

Symbol 
przeznaczenia 

klasa minimalna szerokoĝć 
w liniach rozgraniczających (m) 

inwestycja o znaczeniu 
lokalnym (pl) bądğ 

ponadlokalnym (pp) 

1. droga projektowana 1.KDD dojazdowa  15,  pl 

2. droga projektowana 2.KDD dojazdowa  25, plan wskazuje jedynie zakoěczenie 
drogi miejscem do nawrotu 

pl 

 
§ 25. 

1. Na terenach układu komunikacyjnego, wyzna-
czonego na rysunku planu, do czasu jego reali-
zacji dopuszcza się dotychczasowy sposób 
uġytkowania. 

2. Docelowo ustala się odprowadzania ĝcieków 
deszczowych z dróg publicznych systemem 
kanalizacji deszczowej, zastrzeġeniem ust. 3. 

3. Do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, wo-
dy opadowe z ulic układu podstawowego po-
winny być odprowadzane poprzez system 
studni chłonnych do gruntu bądğ teġ do rowów 
melioracyjnych, zbiorników retencyjnych lub 
studni chłonnych, przy czym na inwestorów 
nakłada się obowiązek wyboru najbardziej ko-
rzystnego sposobu odprowadzania tych wód 
przy uwzględnieniu kryterium przeciwdziałania 
powodzi i suszy. 

§ 26. 

Ustala się zasadę zabezpieczenia potrzeb parkin-
gowych przez inwestorów i właĝcicieli posesji na 
terenach własnych, w liczbie wynikającej z ustalo-
nych wskağników, zgodnie z ustaleniami § 21. 

Rozdział 5 
Szczegółowe zasady uzbrojenia terenu 

Wodociągi i zaopatrzenie w wodę 

§ 27. 

1. Ustala się zaopatrzenie obszaru objętego pla-
nem w wodę (dla celów komunalnych i p. poġ) 
z gminnej sieci wodociągowej, w oparciu o ist-
niejące ujęcia wody połoġone poza obszarem 
planu. 

2. Ustala się dostawę wody poprzez indywidual-
ne przyłącza na warunkach okreĝlonych przez 
zarządcę sieci. 

3. Ustala się, ġe dla zapewnienia pewnoĝci do-
stawy wody na całym obszarze objętym pla-
nem sieć wodociągowa projektowana będzie w 
układzie zamkniętym, pierĝcieniowym. 

4. Ustala się stosowanie hydrantów naziemnych. 

5. Niezaleġnie od zasilania, z sieci wodociągowej 
naleġy przewidzieć zaopatrzenie ludnoĝci w 
wodę z awaryjnych studni publicznych zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

Kanalizacja 

§ 28. 

1. Ustala się sukcesywne objęcie systemem 
gminnej sieci kanalizacyjnej istniejącej i projek-
towanej zabudowy. 

2. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-
puszcza się gromadzenie ĝcieków w szczelnych 
i atestowanych podziemnych zbiornikach na 
nieczystoĝci.  

3. Ustala się zakaz wprowadzania nieczyszczo-
nych ĝcieków do wód powierzchniowych lub 
do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania 
otwartych kanałów ĝciekowych. 

4. Ustala się odprowadzanie wód deszczowych: 

1) z terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, rekreacyjnej, letniskowej po-
wierzchniowo na teren własnej działki, przy 
czym zaleca się realizacje zbiorników reten-
cyjnych zbierających wody opadowe z dzia-
łek budowlanych, 

2) z dróg publicznych, dróg wewnętrznych, te-
renów usługowych, w tym usług turystyki, 
sportu i rekreacji, i parkingów siecią kanali-
zacji deszczowej do rowów melioracyjnych, 
zbiorników retencyjnych lub studni chłon-
nych, przy czym na inwestorów nakłada się 
obowiązek wyboru najbardziej korzystnego 
sposobu odprowadzania tych wód przy 
uwzględnieniu kryterium przeciwdziałania 
powodzi i suszy oraz nakazuje się zastoso-
wanie zasad okreĝlonych w § 25, 

3) dopuszcza się lokalizowanie urządzeě o któ-
rych mowa w pkt 2 na całym obszarze pla-
nu, bez koniecznoĝci zmiany niniejszego 
planu, 

4) dopuszcza się retencję wód deszczowych w 
oparciu o urządzenia połoġone poza granicą 
planu, w tym w oparciu o naturalne odbior-
niki wód deszczowych. 

5. Ustala się nakaz odprowadzania nadmiaru wód 
deszczowych, przekraczających swoją iloĝcią 
chłonnoĝć gruntu, do sieci kanalizacji deszczo-
wej. 

6. Ustala się nakaz kształtowania powierzchni 
działek w sposób zabezpieczający sąsiednie te-
reny i ulice przed spływem wód opadowych. 
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Elektroenergetyka 

§ 29. 

1. Zakłada się zaopatrzenie w energię elektrycz-
ną wszystkich terenów zainwestowania w 
oparciu o projektowane stacje elektroenerge-
tyczne SN/nn. 

2. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną 
poprzez budowę i rozbudowę sieci elektro-
energetycznych ĝredniego i niskiego napięcia 
od istniejących systemów, w uzgodnieniu i 
na warunkach właĝciwego Zakładu Energe-
tycznego.  

3. Ustala się zasilanie projektowanych obiektów 
z sieci niskiego napięcia, prowadzonych 
wzdłuġ ulic, wyprowadzonych z istniejących i 
projektowanych stacji transformatorowych. 

4. Ustala się rezerwy terenu dla realizacji przy-
łączy do projektowanej zabudowy, w rozu-
mieniu przepisów odrębnych, na terenach 
połoġonych w liniach rozgraniczających ulic. 

5. W razie stwierdzenia, przez właĝciwą jednost-
ką eksploatacyjną, koniecznoĝci realizacji do-
datkowej stacji transformatorowej dla nowej 
inwestycji, ustala się obowiązek realizacji ta-
kiej stacji w sposób i na warunkach uzgod-
nionych z właĝciwa jednostką eksploatacyjną. 

6. Jako rozwiązanie preferowane ustala się 
prowadzenie linii elektroenergetycznych o 
róġnych napięciach po oddzielnych trasach; 
dopuszcza się jednak w technicznie uzasad-
nionych przypadkach prowadzenie elektro-
energetycznych linii SN i nn na wspólnych 
słupach. 

7. Preferuje się stosowanie linii elektroenerge-
tycznych w wykonaniu kablowym oraz stacji 
transformatorowych SN/nn w wykonaniu 
wnętrzowym, przy czym dopuszcza się ze 
względów technicznie uzasadnionych stoso-
wanie linii elektroenergetycznych w wykona-
niu napowietrznym oraz stacji w wykonaniu 
słupowym.  

8. Przyłączenie obiektów do sieci elektroenerge-
tycznej oraz przebudowa urządzeě elektro-
energetycznych, powstała w wyniku wystą-
pienia kolizji planu zagospodarowania działki 
(w tym równieġ wynikającego ze zmiany 
przeznaczenia terenu) z istniejącymi urządze-
niami elektroenergetycznymi będzie się od-
bywać w uzgodnieniu i na warunkach okre-
ĝlonych przez właĝciwego operatora systemu 
elektroenergetycznego według zasad okre-
ĝlonych w przepisach odrębnych. 

9. Szczegółowe plany zagospodarowania po-
szczególnych działek budowlanych powinny 

przewidywać rezerwację miejsc i terenów dla 
lokalizacji linii, stacji i przyłączy oraz innych 
elementów infrastruktury elektroenergetycz-
nej niezbędnych dla zaopatrzenia lokowanych 
na tych terenach budynków i budowli w 
energię elektryczną a takġe oĝwietlenia wokół 
obiektów. 

10. W celu uniknięcia kolizji z ptakami, ustala się 
nakaz sukcesywnego wyposaġenia napo-
wietrznych linii SN i słupów elektroenerge-
tycznych w odpowiednie oznakowania zabez-
pieczające. 

11. Zakazuje się nasadzeě pod napowietrznymi 
liniami elektroenergetycznymi drzew i krze-
wów, tych gatunków, których naturalna wy-
sokoĝć moġe przekraczać 3,0m. 

12. Nakazuje się przycinanie drzew i krzewów 
rosnących pod napowietrznymi liniami elek-
troenergetycznymi. 

Gazownictwo 

§ 30. 

1. Ustala się zaopatrzenie istniejącej i projekto-
wanej zabudowy w gaz ziemny do celów go-
spodarczych i ewentualnie grzewczych w opar-
ciu o istniejącą i projektowaną sieć ĝredniego 
ciĝnienia, na warunkach okreĝlonych przez za-
rządzającego siecią, przy czym dopuszcza się 
stosowanie indywidualnych rozwiązaě, w tym 
w oparciu o gaz butlowy. 

2. Gazyfikacja terenu jest moġliwa, o ile spełnione 
będą warunki techniczne do lokalizacji sieci ga-
zowej. 

3. Wokół gazociągu obowiązują odległoĝci pod-
stawowe i strefy bezpieczeěstwa zgodne z wa-
runkami wynikającymi z przepisów odrębnych. 

4. Ustala się zasadę prowadzenia projektowanych 
gazociągów w pasach ulicznych wyznaczonych 
liniami rozgraniczającymi, w odległoĝci min. 
0,5 m od tych linii oraz sytuowania punktów 
redukcyjno – pomiarowych dla poszczególnych 
zabudowanych posesji w ogrodzeniach od 
strony ulic lub na budynkach – zgodnie z wa-
runkami okreĝlonymi przez Zarządcę sieci. 

5. Dla budownictwa jednorodzinnego szafki ga-
zowe (otwierane na zewnątrz od strony ulicy) 
winny być lokalizowane w linii ogrodzeě, w 
pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnio-
nym z zarządzającym siecią gazową. 

6. Gazociągi, które w wyniku przebudowy ulic i 
dróg znalazłyby się pod jezdnią, naleġy prze-
nieĝć w pas drogowy poza jezdnią na koszt in-
westora budowy. 

7. Ustala się nakaz zabezpieczenia w trakcie prze-
budowy dróg istniejących gazociągów przed 
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uszkodzeniem przez sprzed budowlany i samo-
chody. 

8. Dla gazociągów i urządzeě gazowych ustala się 
nakaz zachowania warunków technicznych 
okreĝlonych w przepisach odrębnych. 

Usuwanie nieczystości stałych i płynnych 

§ 31. 

1. Ustala się, ġe odpady stałe będą wywoġone na 
składowisko odpadów komunalnych wskazane 
przez Wójta Gminy, zgodnie z Gminnym Pla-
nem Gospodarki Odpadami. 

2. Ustala się w obszarze planu zorganizowany i o 
powszechnej dostępnoĝci system zbierania i 
wywóz odpadów o charakterze komunalnym. 

3. Ustala się zabezpieczenie moġliwoĝci segre-
gowania odpadów w miejscu zbiórki, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz 
przepisami prawa miejscowego obowiązujące-
go w tym zakresie. 

4. Docelowo przyjmuje się odprowadzenie ĝcie-
ków sanitarnych z nowych obiektów do sieci 
kanalizacji. 

5. Tymczasowo ĝcieki sanitarne winny być wy-
woġone do punktu zlewnego oczyszczalni ĝcie-
ków. 

Ciepłownictwo 

§ 32. 

1. Ustala się, ġe istniejące i projektowane budynki 
będą posiadały własne, indywidualne ğródła 
ciepła. 

2. Ustala się zaopatrzenie w ciepło na obszarze 
planu w oparciu o czynniki grzewcze: gaz 
przewodowy, olej niskosiarkowy, energia elek-
tryczna lub inne odnawialne paliwa, w tym sta-
łe, których stosowanie jest zgodne z ustawą 
prawo ochrony ĝrodowiska. Warunki technicz-
ne zasilania obszaru pozwalają do celów 
grzewczych stosować bez ograniczeě iloĝcio-
wych zarówno paliwo gazowe, płynne (olej 
lekki) jak i energię elektryczną. 

Telekomunikacja 

§ 33. 

1. Ustala się zaopatrzenie zabudowy usługowej i 
produkcyjnej w sieć telekomunikacyjną do-
ziemną, w oparciu o istniejącą i projektowaną 

sieć, na warunkach okreĝlonych przez zarzą-
dzającego siecią. 

2. Dopuszcza się budowę sieci telekomunikacyj-
nej opartej na systemach radiowych.  

3. Dopuszcza się lokalizację urządzeě telekomuni-
kacyjnych dla nowych inwestycji na całym ob-
szarze objętym planem. 

Rozdział 6 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 34. 

Dla terenu objętego planem do spraw wszczętych 
przed dniem wejĝcia w ġycie planu, a nie zakoě-
czonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia 
planu. 

§ 35. 

Do czasu realizacji nowego zagospodarowania, 
zgodnego z zapisami dla poszczególnych terenów, 
dopuszcza się: 

1) zachowanie, przebudowę, rozbudowę i wy-
mianę istniejących siedlisk rolniczych, 

2) zachowanie rolniczego uġytkowania terenów 
do czasu realizacji funkcji docelowej. 

§ 36. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 
jednorazową opłatę od wzrostu wartoĝci nieru-
chomoĝci w wysokoĝci: 

1) 2% dla terenów oznaczonych symbolami MN, 

2) 1% dla terenów oznaczonych symbolami KDD, 
WS. 

§ 37. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Osieck. 

§ 38. 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego oraz za-
mieszczenia na oficjalnej stronie internetowej 
Urzędu Gminy. 

§ 39. 

Uchwała wchodzi w ġycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady: 

Danuta A. Płatek 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXVI/156/09 

Rady Gminy w Osiecku 
z dnia 31 sierpnia 2009r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz.U. z 2003 Nr 80, poz. 717 z póğn. zm.), Rada Gminy w Osiecku rozstrzyga, w sprawie uwag wniesio-
nych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck w częĝci 
dotyczącej terenów połoġonych w obrębie miejscowoĝci Osieck, wyłoġonego do publicznego wglądu wraz z 
prognoza oddziaływania na ĝrodowisko, co następuje: 

§ 1. Na podstawie oĝwiadczenia Wójta Gminy w sprawie braku uwag wniesionych do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck w częĝci dotyczącej terenów połoġo-
nych w obrębie miejscowoĝci Osieck, wyłoġonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania 
na ĝrodowisko, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 

 
Przewodniczący Rady: 

Danuta A. Płatek 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXVI/156/09 

Rady Gminy w Osiecku 
z dnia 31 sierpnia 2009r. 

 
w sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które naleġą do zadaě własnych gminy 
 

§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej słuġące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaěców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póğn. 
zm.) - zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej zapisane w niniejszym planie obejmują: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w 
liniach rozgraniczających drogi publicznej, w 
tym wybudowanie drogi wraz z uzbrojeniem 
podziemnym i zielenią; 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokali-
zowane w lub poza liniami rozgraniczającymi 
dróg. 

§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej naleġące do zadaě własnych gminy to 
realizacja dróg publicznych na terenie przezna-
czonym w planie pod te funkcję oraz budowa sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej, finansowanie 
oĝwietlenia ulic znajdujących się na terenie obję-
tym niniejszą uchwałą oraz planowanie i organi-
zacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe. 

 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskaza-
nych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgod-
nie z obowiązującymi przepisami w tym m.in. 
ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówie-
niach publicznych, samorządzie gminnym, go-
spodarce komunalnej i ochronie ĝrodowiska. 

2. Sposób realizacji inwestycji okreĝlonych w § 2 
moġe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym 
się postępem techniczno-technologicznym, 
zgodnie z zasadą stosowania najlepszej do-
stępnej techniki (okreĝlonej w art. 3 pkt 10 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochro-
ny ĝrodowiska Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z 
póğn. zm.), o ile nie stanowi naruszenia ustaleě 
planu. 

3. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła 
okreĝlone w § 2 realizowane będą w sposób 
okreĝlony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne 
z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. Nr 54, 
poz. 348 z póğn. zm.). 

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej nie wyszczególnio-
nych w § 2 jest przedmiotem umów zaintere-
sowanych stron. 
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§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleġą do zadaě wła-
snych gminy, ujętych w niniejszym planie podle-
ga przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o 
finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 
148 z póğn. zm.). Wydatki majątkowe gminy, wy-
datki inwestycyjne finansowane z budġetu gminy 
oraz inwestycje, których okres realizacji przekra-
cza jeden rok budġetowy uchwala się w uchwale 
budġetowej Rady Gminy w Osiecku. 

§ 5.1. Zadania w zakresie budowy dróg pu-
blicznych finansowane będą w całoĝci lub w czę-
ĝci z budġetu gminy oraz na podstawie porozu-
mieě z innymi podmiotami lub ze ğródeł ze-
wnętrznych. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągo-
wej i kanalizacji finansowane będą na podstawie 

art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ĝcieków z dnia 
7 czerwca 2001r. (Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 z 
póğn. zm.), ze ĝrodków własnych przedsiębior-
stwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz w cało-
ĝci lub w częĝci z budġetu gminy oraz na podsta-
wie porozumieě z innymi podmiotami lub ze ğró-
deł zewnętrznych, w oparciu o uchwalone przez 
Radę Gminy w Osiecku wieloletnie plany rozwoju 
i przebudowy urządzeě wodociągowo-
kanalizacyjnej (art. 21 ustawy) lub przez budġet 
gminy. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycz-
nych i gazowych finansowane będą na podstawie 
art. 7 ust. 4 i 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia 
10 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. Nr 54, poz. 348 z 
póğn. zm.). 

 
Przewodniczący Rady 

Danuta A. Płatek 
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UCHWAŁA Nr XXVI/157/09 

RADY GMINY W OSIECKU 

z dnia 31 sierpnia 2009 r. 

w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h i art. 40 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 z póğn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia l2 
marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 
2008r. Nr 115, poz. 728 z póğn. zm.) oraz art. 20 
ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o ĝwiad-
czeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 139, 
poz. 992 z póğn. zm.) Rada Gminy w Osiecku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadać Statut Gminnemu Oĝrodkowi Po-
mocy Społecznej w Osiecku w brzmieniu stano-
wiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXVI/185/06 Rady 
Gminy z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie nada-
nia Statutu Gminnemu Oĝrodkowi Pomocy Spo-
łecznej w Osiecku.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Danuta A. Płatek 

 
 
 

 
 
 
 

 


