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UCHWADA Nr XXIX/261/2009 RADY MIEJSKIEJ W OSIECZNEJ

z dnia 22 papdziernika 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osieczna dla terenu 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej poEoronego w Osiecznej na dziaEkach oznaczonych numerami 

ewidencyjnymi 1441/104 i 1441/62

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 
ze zmianami) i art. 3 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 usta-

wy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 
717 ze zmianami), a takre w związku z uchwaEą 
Nr XII/87/2007 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 
6 listopada 2007 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego dla terenu zabudowy rekreacyj-
nej mieszkaniowej poEoronego w obrębie Osiecz-
nej - ｧStanisEawówkaｦ Rada Miejska w Osiecznej 
uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Osieczna - fragment miej-
scowo[ci Osieczna - zwany dalej planem, zgodnie 
ze strukturą funkcjonalno - przestrzenną ustaloną 
w Studium UwarunkowaG i Kierunków Zagospoda-

rowania Przestrzennego Gminy Osieczna, uchwalo-

nego uchwaEą Nr XXXIII/148/2001 Rady Miejskiej 
Osieczna z dnia 28 czerwca 2001 roku. 

ROZDZIAD I
Przepisy ogólne

§2. Plan, o którym mowa w §1 obowiązuje na 
terenie dziaEek oznaczonych numerami ewidencyj-
nymi 1441/104 i 1441/62 poEoronych w obrębie 
geodezyjnym Osieczna, zgodnie z wyrej wymienio-

nym studium.

§3. Integralną czę[ć planu stanowi: 
1. Tekst planu - będący tre[cią niniejszej uchwa-

Ey.
2. Rysunek planu - zaEącznik graficzny nr 1 w skali 

1:1000, obejmujący obszar, o którym mowa w §2.
3. Rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag 

do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego - stanowiące zaEącznik nr 2 do pla-

nu.
4. Rozstrzygnięcie sposobu realizacji inwestycji z 

zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy oraz o zasadach ich finan-

sowania - stanowiące zaEącznik nr 3 do niniejszego 
planu.

§4. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznacze-

nia terenu oraz okre[lenie sposobów zagospodaro-

wania i warunków zabudowy dla obszaru, o którym 
mowa w §2 dla projektowanego terenu.

§5. Zakres planu obejmuje problematykę okre[lo-

ną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym, a w szczególno[ci:
1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-

ce tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-

dach zagospodarowania.
2. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego.
3. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej.
5. Zasady ksztaEtowania przestrzeni publicznej.
6. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 
zabudowy.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie przepisów szczególnych.

8. Zasady i warunki scalania i podziaEu nierucho-

mo[ci objętych planem.
9. Szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy.

10. Zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej oraz linie rozgraniczające te tereny.
11. Tereny, na których przewiduje się stosowanie 

systemów indywidualnych lub grupowych oczysz-
czania [cieków lub stosowania bezodpEywowych 
zbiorników na gromadzenie [cieków gospodarczo 
- bytowych.

12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

13. Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i urytkowania terenów.
14. Stawki procentowe, na podstawie których 

ustala się opEaty, o których mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym.

§6. Następujące oznaczenia graficzne są obowią-

zującymi ustaleniami planu:
1. Linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu.
2. Oznaczenie literowe i kolorystyczne przezna-
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czenia terenu, zgodnie z legendą rysunku planu.
3. PozostaEe oznaczenia liniowe, charakteryzujące 

linie zabudowy, granice, linie podziaEu nieruchomo-

[ci itp.

§7. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1. Ustawie - nalery przez to rozumieć ustawę o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 

uchwaEę Rady Miejskiej w Osiecznej. 
3. Przeznaczeniu podstawowym - nalery przez 

to rozumieć jedyne dopuszczalne przeznaczenie na 
danym obszarze w obrębie linii rozgraniczających 
(struktura funkcjonalna terenów wyodrębniona bar-
wnie).

4. Przeznaczeniu dopuszczalnym - nalery przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir podstawo-

we, które uzupeEniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe. 

5. Liniach rozgraniczających tereny o rórnym 
przeznaczeniu - nalery przez to rozumieć linie wy-

znaczające tereny o odmiennym przeznaczeniu lub 
rórnych zasadach zagospodarowania (struktura 
funkcjonalna terenów wyodrębniona barwnie).

6. Maksymalnej powierzchni zabudowy - nalery 
przez to rozumieć Eączną powierzchnię zabudowy 
dziaEki wyraroną w m ² lub w wielko[ci procento-

wej.
7. Obowiązującej linii zabudowy - nalery przez to 

rozumieć linię wskazaną na rysunku planu lub okre-

[loną w tek[cie uchwaEy warto[ć w m, dotyczącą 
dokEadnej lokalizacji budynków od zewnętrznych 
dróg lub od granic dziaEek sąsiadujących z pasem 
drogowym lub dziaEkami sąsiednimi.

8. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię wskazaną na rysunku planu lub 
okre[loną w tek[cie uchwaEy warto[ć w m, której 
lokalizacja wyznacza dopuszczalne zblirenie wszel-
kich budynków na dziaEce do jej granicy z drogami.

9. Zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - na-

lery przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny 
jednorodzinny lub budynek w formie zabudowy blip-
niaczej wraz z budynkami gararowo - gospodarczy-

mi.
10. Budynku gararowo - gospodarczym - nalery 

przez to rozumieć budynek przeznaczony do gara-

rowania pojazdów, niezawodowego wykonywania 
prac warsztatowych oraz do przechowywania ma-

teriaEów, narzędzi, sprzętu i pEodów rolnych sEurą-

cych mieszkaGcom budynku mieszkalnego.
11. Kondygnacji - nalery przez to rozumieć poziom 

nadziemny lub podziemny czę[ci budynku, zawarty 
między górną powierzchnią stropu lub warstwy wy-

równawczej na gruncie, a górną powierzchnią stro-

pu lub stropodachu znajdującego się nad tą czę[cią, 
w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi 
na pobyt ludzi oraz poziomą czę[ć budynku stano-

wiącą przestrzeG na urządzenia techniczne, mające 
wysoko[ć w [wietle nie mniej nir 2,20 m.

12. Kondygnacji nadziemnej - nalery przez to 

rozumieć kondygnację, której górna powierzchnia 
stropu lub warstwy wyrównawczej podEogi na grun-

cie znajduje się w poziomie lub ponad poziomem 
terenu.

13. Powierzchni terenu biologicznie czynnej - na-

lery przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wody po-

wierzchniowe na terenie dziaEki budowlanej, a takre 
50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o 
powierzchni nie mniejszej nir 10 m2 urządzonych 
jako staEe trawniki lub kwietniki na podEoru zapew-

niającym im naturalną wegetację.
14. Wysoko[ci budynku - nalery przez to rozu-

mieć wysoko[ć mierzoną od poziomu terenu do naj-
wyrszego punktu dachu.

15. Terenach infrastruktury technicznej - nale-

ry przez to rozumieć tereny występowania po-

wierzchniowych lub liniowych urządzeG infrastruk-

tury technicznej w formie: elektroenergetycznych, 
gazowniczych, kanalizacyjnych, wodociągowych, 
telekomunikacyjnych oraz gospodarowania odpada-

mi.
16. Terenach dróg publicznych lub wewnętrznych 

- nalery przez to rozumieć wszelkie przestrzenie 
publiczne wykorzystywane na cele komunikacji, 
których wEa[cicielem jest podmiot samorządu, ad-

ministracji specjalnej lub podmioty indywidualne.
17. Przepisach szczególnych i odrębnych - nale-

ry przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw 
wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w 
dysponowaniu terenem, wynikające z prawomoc-

nych decyzji administracyjnych.

§8. Do czasu docelowego zagospodarowania te-

renu zgodnego z planem dopuszcza się utrzymanie 
jego dotychczasowego zagospodarowania i urytko-

wania, o ile jest to zgodne z przepisami szczególny-

mi i obowiązującymi decyzjami administracyjnymi.

ROZDZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

Przeznaczenie terenów oraz zasady ich zagospoda-

rowania, zabudowy i podziaEu

§9. Dla terenu miejscowo[ci Osieczna w grani-
cach sporządzenia planu ustala się następujące 
przeznaczenia terenu:

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej (MN).
2. Teren usEug z zakresu sportu i rekreacji (USR).
3. Teren urządzeG elektroenergetycznych (EE).
4. Tereny dróg wewnętrznych (KW).

§10. Ustala się zasady ochrony i ksztaEtowania 
Eadu przestrzennego:

Projektowana zabudowa winna nawiązywać do 
tradycyjnych wzorców architektonicznych stoso-

wanych na terenach wiejskich w tym regionie. Za-

kazuje się realizacji ogrodzeG peEnych z prefabryka-

tów betonowych.
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§11. Ustala się następujące zasady ochrony [ro-

dowiska, przyrody, krajobrazu oraz [rodowiska kul-
turowego:

1. Zakazuje się przekraczania wskapników doty-

czących zagospodarowania terenu okre[lonych w 
planie.

2. Zakazuje się odprowadzania [cieków sanitar-
nych do gruntu i wód powierzchniowych. Zakaz lo-

kalizacji przydomowych oczyszczalni [cieków.
3. Przewiduje się docelowo odprowadzenie [cie-

ków poprzez zbiorczą sieć kanalizacyjną. Do cza-

su zrealizowania systemu odprowadzenia [cieków 
dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników 
bezodpEywowych zlokalizowanych na dziaEkach, 
pod warunkiem okresowego ich oprórniania przez 
wyspecjalizowane firmy.

4. Ustala się obowiązek skEadowania w zamyka-

nych zbiornikach odpadów staEych oraz usuwanie 
ich przez wyspecjalizowane firmy.

5. W zakresie systemów zaopatrzenia w ciepEo 
preferuje się paliwa niskoemisyjne.

6. Zaleca się wprowadzenie zieleni ozdobnej oraz 
zadrzewieG i zakrzewieG na granicy dziaEek.

7. Teren objęty planem znajduje się na Obszarze 
Chronionego Krajobrazu KrzywiGsko - Osieckiego 
wraz z zadrzewieniami generaEa Dezyderego ChEa-

powskiego i kompleksem le[nym Osieczna - Góra 
oraz specjalnego obszaru ochrony Natura 2000 
PLH300014 - Zachodnie Pojezierze KrzywiGskie. W 
związku z powyrszym nalery dąryć do systemowe-

go uregulowania gospodarki [ciekowej oraz realizacji 
budynków o parametrach i formie architektonicznej 
dominującej na obszarach sąsiadujących (budynki 
mieszkalne kryte dachówką lub blachodachówką o 
kącie nachylenia 30 - 45°).

8. Teren objęty opracowaniem planu nalery objąć 
strefą ｧWｦ - ochrony archeologicznej. Przedmiotem 
ochrony w archeologicznej strefie konserwatorskiej 
ｧWｦ są znajdujące się w niej zabytki archeologicz-
ne. Wszystkie zamierzenia inwestycyjne powinny 
być uzgodnione z konserwatorem zabytków, który 
okre[li warunki konserwatorskie.

§12. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznej:

1. Dla realizacji spoEecznych potrzeb w zakresie 
wyznaczania przestrzeni publicznej dopuszcza się 
morliwo[ć wydzielania dziaEek w sposób nie naru-

szający przepisów szczególnych.
2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy do 

przystosowania i urządzenia przestrzeni publicznej 
w sposób zapewniający odpowiednią estetykę i 
funkcjonalno[ć przy zachowaniu przepisów szcze-

gólnych.
3. Dopuszcza się lokalizację reklam i wolnostoją-

cych obiektów maEej architektury przy drogach pub-

licznych i wewnętrznych w sposób nie naruszający 
zasad bezpieczeGstwa oraz przepisów szczególnych 
i odrębnych.

4. Za przestrzeG publiczną uwara się tereny spor-

tu i rekreacji.
§13.1. Ustala się obowiązującą oraz nieprzekra-

czalną linię zabudowy 6,0 m - od dróg wewnętrz-
nych oraz drogi gminnej (dziaEka oznaczona nume-

rem ewidencyjnym 1453/4).
2. Linie zabudowy wyznaczone zostaEy na rysun-

ku planu dla nowo projektowanych terenów.

§14. Ustala się następujące parametry i wskapni-
ki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno-

[ci zabudowy:
I. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem MN obowiązują następujące ustalenia:
1. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej.
2. Przeznaczeniem terenu jest zaspokajanie po-

trzeb spoEeczno[ci lokalnej w dziedzinie mieszkalni-
ctwa jednorodzinnego.

3. Dopuszczalna zabudowa budynkami mieszkal-
nymi jednorodzinnymi wraz z urządzeniami budow-

lanymi oraz budynkami, budowlami i urządzeniami 
technicznymi obsEugującymi tę zabudowę, takimi 
jak:

1) budynki gospodarcze, wiaty, altany oraz przy-

domowe oranrerie (ogrody zimowe), wyEącznie 
jako obiekty towarzyszące budynkowi miesz-
kalnemu o Eącznej powierzchni zabudowy i ku-

baturze nie większej nir 50% wielko[ci ustalo-

nych w planie dla budynku mieszkalnego i nie 
więcej nir po jednym z wyrej wymienionych 
obiektów na kardy budynek mieszkalny,

2) garare dla samochodów osobowych, wyEącznie 
jako obiekty towarzyszące budynkowi miesz-
kalnemu, nie większe nir na trzy stanowiska 
postojowe i nie więcej nir jeden na kardy bu-

dynek mieszkalny,
3) lokalne sieci infrastruktury technicznej wraz z 

urządzeniami i przyEączami,
4) urządzenia melioracji wodnych,
5) przydomowe baseny i oczka wodne,
6) obiekty maEej architektury,
7) wolnostojące urządzenia reklamowe.
4. Budynki mieszkalne mogą być realizowane w 

formie zabudowy wolnostojącej lub blipniaczej.
5. Na wydzielonej dziaEce budowlanej more być 

zlokalizowany tylko jeden budynek mieszkalny.
6. Dopuszcza się zabudowę dziaEki do 40% jej po-

wierzchni.
7. Minimalna powierzchnia dziaEki budowlanej - 

nie mniej nir 600 m².
8. UdziaE powierzchni biologicznie czynnej nie po-

winien być mniejszy nir 30% powierzchni dziaEki.
9. Ustala się maksymalną wysoko[ć zabudowy 

nie więcej nir 12 m, licząc od poziomu terenu do 
najwyrszego punktu dachu.

10. Dachy strome, dwu lub wielospadowe, kryte 
dachówką, blachą lub materiaEem dachówkopodob-

nym o kącie nachylenia od 30 do 45°.
11. Liczba kondygnacji budynków mieszkalnych 
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do 3 oraz morliwe podpiwniczenie.
12. Budynki gararowo - gospodarcze zintegro-

wane z budynkami mieszkalnymi lub wolnostojące 
wyEącznie jednokondygnacyjne z dachami dwuspa-

dowymi i wielospadowymi o kącie nachylenia od 30 
do 45°, (dostosowanym do kąta i geometrii dachu 
budynku mieszkalnego).

13. Ustala się maksymalną wysoko[ć dla budyn-

ków gararowo - gospodarczych na 5,50 m, licząc 
od poziomu terenu do najwyrszego punktu dachu.

14. Zakazuje się realizacji budynków gararowo - 
gospodarczych w granicach dziaEek.

15. Obowiązuje liczba budynków gararowo - go-

spodarczych nie więcej nir 1 na dziaEce.
16. Na dziaEce budowlanej nalery urządzić miej-

sce postojowe dla samochodów osobowych uryt-
kowników budynku zlokalizowanego na tej dziaEce, 
w ilo[ci;

1) co najmniej dwa, ale nie więcej nir cztery dla 
kardego lokalu mieszkalnego, wliczając w to 
stanowiska postojowe w gararach i na pod-

jazdach,
2) co najmniej jedno na karde 25 m² lokalu uryt-

kowego, ale w sumie nie więcej nir cztery, nie 
wliczając w to stanowisk postojowych w ga-

raru i stanowisk urządzonych dla lokali miesz-
kalnych.

17. W przypadku gdy powierzchnia lub gabaryty 
dziaEki podlegającej podziaEowi uniemorliwiają wy-

dzielenie dziaEki o parametrach okre[lonych w planie 
dopuszcza się odstępstwo od tych parametrów w 
granicach 30%, nie więcej nir jednej z nowo wy-

dzielanych dziaEek budowlanych.
18. Dopuszczalny poziom haEasu dla terenów za-

budowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

II. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem USR obowiązują następujące ustalenia:

1. Teren zabudowy usEugowej z zakresu sportu i 
rekreacji.

2. Zagospodarowanie terenu w formie placu za-

baw lub boisk wraz z urządzeniami technicznymi 
takimi jak:

1) lokalne sieci infrastruktury technicznej wraz z 
urządzeniami i przyEączami,

2) obiekty maEej architektury,
3) wolnostojące urządzenia reklamowe i informa-

cyjne.
III. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami KW obowiązują następujące ustalenia:
1. Tereny dróg wewnętrznych.
2. Na terenach wymienionych w pkt 1 obowiązuje 

zakaz zabudowy nie związanej funkcjonalnie z in-

frastrukturą drogową za wyjątkiem sieci i urządzeG 
infrastruktury technicznej.

3. Przeznaczeniem terenu jest zaspokajanie po-

trzeb w dziedzinie budowy i utrzymania sieci dróg 
wewnętrznych.

4. Dopuszczalne zagospodarowanie obiektami i 
urządzeniami przeznaczonymi do ruchu lub postoju 

pojazdów i ruchu pieszych wraz z lerącymi w ich 
ciągu obiektami inrynierskimi, placami, zatokami 
oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu 
chodnikami, [cierkami rowerowymi, zielenią i urzą-

dzeniami technicznymi związanymi z ruchem pojaz-
dów i pieszych.

5. Dopuszcza się równier, na zasadach okre[lo-

nych w przepisach odrębnych, budowę:
1) wiat przystankowych komunikacji zbiorowej,
2) lokalnych sieci infrastruktury technicznej wraz 

z urządzeniami i przyEączami,
3) urządzeG melioracji wodnych,
4) obiektów maEej infrastruktury,
5) wolnostojących urządzeG reklamowych i infor-

macyjnych.
6. Minimalna szeroko[ć pasa drogowego dla nowo 

projektowanych terenów - 6,0 m.
7. Dopuszcza się wytyczanie przebiegu dróg dla 

nowo projektowanych terenów pod warunkiem 
speEnienia warunków technicznych, ustalonych w 
przepisach szczególnych.

8. Tereny dróg w liniach rozgraniczających stano-

wią pas drogowy bez uszczegóEowienia parametrów 
technicznych drogi.

IV. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem EE obowiązują następujące ustalenia:

1. Teren projektowanych urządzeG elektroenerge-

tycznych - stacja transformatorowa.
2. Morliwa realizacja innych obiektów bezpo[red-

nio związanych ze strukturą funkcjonalną w zakre-

sie zaopatrzenia w energię elektryczną, innych nir 
elektroenergetyczne lokalnych sieci infrastruktury 
technicznej wraz z urządzeniami i przyEączami.

§15. SzczegóEowe zasady i warunki scalania i 
podziaEu nieruchomo[ci objętych planem miejsco-

wym:
1. Dopuszcza się zagospodarowanie i zabudowę 

dziaEek wedEug projektowanego na rysunku planu 
podziaEu o ile posiadają one gabaryty umorliwiające 
sytuowanie budynków, speEniające warunki wyni-
kające z przepisów odrębnych.

2. Dopuszcza się inny sposób podziaEu dziaEek na 
terenie objętym planem pod warunkiem zachowania 
pozostaEych ustaleG planu.

3. W celu uzyskania parametrów umorliwiających 
realizację zabudowy na dziaEce, dopuszcza się sca-

lanie nieruchomo[ci na zasadach wynikających z 
przepisów odrębnych.

4. DziaEki budowlane powstające z wtórnego po-

dziaEu terenu lub podziaEu terenu po jego uprzednim 
scaleniu muszą posiadać wymiary dziaEki umorliwia-

jące jej zabudowę,
5. Powierzchnia dziaEki dla terenów powierzchnio-

wej infrastruktury technicznej more zostać okre[lo-

na zgodnie z zapotrzebowaniem wnioskodawcy.

§16. Ustala się następujące zasady obsEugi w za-

kresie komunikacji drogowej:
1. Podstawowe wymogi funkcjonalne i techniczne 
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stawiane poszczególnym ciągom komunikacyjnym 
nalery okre[lać w oparciu o przepisy szczególne.

2. Parametry ulic niezdefiniowane na rysunku pla-

nu i w ustaleniach planu nalery przyjmować wedEug 
aktualnie obowiązujących przepisów.

3. Dla dróg wewnętrznych nowo wydzielanych 
przyjmuje się minimalną szeroko[ć - 6,0 m.

§17. Ustala się następujące zasady korzystania i 
rozwoju infrastruktury technicznej:

1. Zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie z 
ujęć indywidualnych oraz docelowo z sieci wodo-

ciągowej po jej realizacji.
2. Ustala się obowiązek budowy szczelnych zbior-

ników bezodpEywowych dla [cieków sanitarnych do 
czasu podEączenia do grupowego systemu odpro-

wadzania i oczyszczania [cieków.
3. Zaleca się docelową budowę systemu kanaliza-

cji sanitarnej dla caEego obszaru objętego opracowa-

niem planu miejscowego.
4. Ustala się odprowadzanie wód deszczowych 

na wEasny teren nieutwardzony lub docelowo do 
sieci kanalizacji deszczowej.

5. Zaopatrzenie w energię elektryczną będzie kon-

tynuowane z istniejących sieci SN 15 kV, istnieją-

cych i projektowanych stacji transformatorowych 
oznaczonych symbolem EE i linii rozprowadzających 
0,4 kV.

6. Niezbędne modernizacje sieci elektroenerge-

tycznych dokonywane być mogą na terenach ich 
dotychczasowej lokalizacji.

7. Zasilanie w media wedEug uzyskiwanych do po-

zwolenia na budowę warunków okre[lonych przez 
dostawcę.

8. Parametry techniczne budowanych i moderni-
zowanych sieci oraz szczegóEowe ich rozmieszcze-

nie zostaną okre[lone w specjalistycznych opraco-

waniach branrowych.

ROZDZIAD III
Ustalenia inne

§18. Teren objęty planem, nie wymaga zgody 
MarszaEka Województwa Wielkopolskiego na zmia-

nę przeznaczenia gruntów rolnych i le[nych na cele 
nierolnicze i niele[ne uzyskanej na podstawie usta-

wy o ochronie gruntów rolnych i le[nych.

ROZDZIAD IV
Ustalenia koGcowe

§19. Na podstawie art. 36 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, okre[la się staw-

kę procentową sEurącą naliczeniu opEaty od wzrostu 
warto[ci nieruchomo[ci:

1. Ustala się stawkę procentową dla następują-

cych terenów oznaczonych na rysunkach planu 
symbolami:

1) MN - 5%
2) USR - 5%
3) EE - 5%
4) KW - 5%

§20. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Osieczna.

§21. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Osiecznej

(-) Roman Lewicki
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ZaEącznik nr 2
do uchwaEy Nr XXIX/261/2009

Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 22 papdziernika 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-

SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Uwag nie wniesiono.

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr XXIX/261/2009

Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 22 papdziernika 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 
KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmiana-

mi), Rada Miejska w Osiecznej okre[la następujące 
sposoby realizacji infrastruktury technicznej, które 
nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz zasady ich 
finansowania:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej, sEurące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb miesz-
kaGców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. 
t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmiana-

mi) zadania wEasne gminy.

§2. Zgodnie z ustaleniami prognozy skutków fi-
nansowych uchwalenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego gminy Osieczna, dla 
terenów objętych niniejszym planem, nie przewiduje 
się kosztów związanych z realizacją sieci i urządzeG 
z zakresu infrastruktury technicznej.

§3. Inwestycje z zakresu przesyEania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepEa, rea-

lizowane będą w sposób okre[lony w art. 7 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne 
(Dz.U. Nr 54 poz. 348 ze zmianami).

2

UCHWADA Nr XXX/198/09 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 26 papdziernika 2009 r.

w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w 
ramach stosunku pracy obowiązki okre[lone dla stanowisk o rórnym tygodniowym obowiązkowym wy-

miarze godzin

Na podstawie art. 42 ust. 7, pkt 3 w zw. z art. 
91d, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 
Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 
674, ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. W przypadku konieczno[ci Eączenia rórnych 
wymiarów godzin zajęć w ramach jednego etatu, 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczy-

ciela ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do 
Eącznej liczby realizowanych przez nauczyciela za-

jęć. Wszystkie godziny ponad tak ustalony wymiar 
stanowią godziny ponadwymiarowe.

§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzo-

wi Miasta i Gminy Wielichowo.

§3. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą 
od 1 wrze[nia 2009 roku i ma zastosowanie dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkoEach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę Wielichowo.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) StanisEaw Marciniak


