
UCHWAŁA NR XXVII/202/14
RADY GMINY OSIE

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów – działek 38/4, 41/3, 
60/3, 61/3, 98/1 i 81/8 - w obrębie Wałkowiska, w gminie Osie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 594, 645, 1318) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 
1446), uchwały Nr XVI/108/12 Rady Gminy Osie z dnia 24 października 2012 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów – działek nr 38/4, 
41/3, 60/3, 61/3, 98/1 i 81/8 – w obrębie Wałkowiska, w gminie Osie, po stwierdzeniu, że nie narusza on 
ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osie dla obszaru 
w granicach administracyjnych gminy, uchwalonego uchwałą Nr XX/142/13 Rady Gminy Osie z dnia 
20 marca 2013 r.  uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów - działek nr 
38/4, 41/3, 60/3, 61/3, 98/1 i 81/8 – w obrębie Wałkowiska, w gminie Osie (zmiana planu miejscowego 
uchwalonego uchwałą Nr XXV/159/09 Rady Gminy Osie z dnia 7 grudnia 2009 roku Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom.. 
Nr 46, poz. 488, w obrębie jednostki określonej symbolem ML), zwaną dalej planem.

2. Planem objęto obszar, którego granice przedstawia rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Integralną częścią uchwały są :

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

4. Na rysunku planu wyznacza się oznaczenia graficzne będące obowiązującymi ustaleniami planu, do 
których należą:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem literowym.

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
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1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

2) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1 uchwały;

3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) ;

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć część graficzną planu stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały;

5) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustawy wraz z aktami wykonawczymi oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenami, zawarte w ostatecznych decyzjach administracyjnych;

6) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru planu wyznaczoną na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi o określonym rodzaju przeznaczenia, posiadający symbol (składający się z liter) 
i przypisane do niego ustalenia;

7) symbolu terenu – należy przez to rozumieć oznaczenie poszczególnych terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczającymi, składające się z dużych liter, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

8) określeniu „dopuszcza się” - należy przez to rozumieć możliwość działań lub lokalizacji obiektów 
budowlanych i urządzeń określonych w ustaleniach planu;

9) linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania - 
należy przez to rozumieć linię wyznaczającą podziały obszaru objętego planem na tereny o różnym 
przeznaczeniu, lub różnych zasadach zagospodarowania.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne, dotyczące całego obszaru planu

§ 3.  Przedmiotem ustaleń planu jest teren publicznej drogi dojazdowej – KDD.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 4.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: KDD ustala się:

1)  przeznaczenie:

a)  podstawowe: teren publicznej drogi dojazdowej,

b)  dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej, w tym nie związane z obsługą drogi (jeżeli 
warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają;

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych, niezwiązanych z obsługą drogi;

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) obszar objęty planem położony jest: w granicach Borów Tucholskich-  forma ochrony w ramach sieci 
Natura 2000, obszar specjalnej ochrony  ptaków PLB 220009; w granicach Wdeckiego Parku 
Krajobrazowego; północnego korytarza ekologicznego, pn. Dolina dolnej Wdy - należy uwzględnić 
reżimy ochronne zgodnie z przepisami  odrębnymi,

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - występuje 
strefa „W „ ochrony archeologicznej wyznaczona dla zespołu stanowisk archeologicznych 
zarejestrowanych w trakcie badań powierzchniowych i wpisanych do ewidencji zabytków, których ochronę 
należy uwzględnić na etapie projektu i realizacji inwestycji. Należy przestrzegać zasad zgodnie 
z przepisami odrębnymi

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – zakaz lokalizacji wolno 
stojących nośników reklamowych;

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalna 
intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 
powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do 
parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów:
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a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu,

b) intensywność zabudowy – nie występuje potrzeba określania,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej - nie występuje potrzeba określania,

d) maksymalna wysokość zabudowy- nie występuje potrzeba określania,

e) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji- nie występuje potrzeba określania,

f) nieprzekraczalne linie zabudowy - nie występuje potrzeba określania,

g) gabaryty obiektów- nie występuje potrzeba określania;

7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów – nie występuje potrzeba określania;

8)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – nie występuje potrzeba określania;

9)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – obsługa 
komunikacyjna terenów przyległych na warunkach określonych przez zarządcę drogi;

10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej – 
przebudowa i budowa nowych systemów infrastruktury technicznej - dopuszcza się budowę, rozbudowę 
i przebudowę sieci infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi takie jak sieci 
wodociągowe, melioracyjne, kanalizacyjne, gazociągi, kablowe i napowietrzne linie elektroenergetyczne, 
stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, sieci i urządzenia z zakresu łączności publicznej i inne;

11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie występuje 
potrzeba określania;

12)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, o których mowa w art. 36 ust 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w wysokości 0%.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 5.  Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 Przewodniczący Rady 
Gminy

mgr Roman Waśkowski
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/202/14

Rady Gminy Osie

z dnia 31 marca 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego

Projekt w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów – działek 
38/4, 41/3, 60/3, 61/3, 98/1 i 81/8 - w obrębie Wałkowiska, w gminie Osie wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko został pierwszy raz wyłożony do publicznego wglądu w dniach 3.10.2013 r. do 31.10.2013 r. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami została zorganizowana w dniu 
29.10.2014 r., a termin 14 dni od dnia zakończenia okresu pierwszego wyłożenia planu upłynął dnia 
19.11.2013 r. W ustawowym terminie do projektu zmiany planu nie wniesiono uwag. Drugie wyłożenie do 
publicznego wglądu odbyło się w dniach 27.12.2013 r. do 3.02.2014 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu rozwiązaniami została zorganizowana w dniu 30.01.2014 r., a termin 14 dni od dnia 
zakończenia okresu drugiego wyłożenia planu upłynął dnia 21.02.2014 r. W ustawowym terminie do 
projektu zmiany planu nie wniesiono uwag.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 1249



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/202/14

Rady Gminy Osie

z dnia 31 marca 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach i finansowania zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennego 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) określa się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców należą, zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318) do zadań własnych gminy.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w planie obejmują:

1) budowę drogi publicznej,

2) budowę, rozbudowę i przebudowę sieci infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
takimi jak sieci wodociągowe, melioracyjne, gazowe, kanalizacyjne, gazociągi, kablowe i napowietrzne 
linie elektroenergetyczne, stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, sieci i urządzenia z zakresu 
łączności publicznej i inne.

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1:

1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in.: ustawą o gospodarce 
nieruchomościami, ustawą Prawo Budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, ustawą o samorządzie 
gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony środowiska;

2) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej (w tym stacje 
transformatorowe) lub ciepła realizowane będą w sposób określony w ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. 
Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 1059, 984);

3) inwestycje z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji realizowane będą na podstawie ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 
Nr 72, poz. 747, ze zmianami);

4) realizacja pozostałych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej będą przedmiotem umowy 
zainteresowanych stron zgodnie z przepisami prawa.

§ 3. 1. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie miejscowym, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, 938, 1646), oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), przy czym:

1)  przychody i wydatki (w tym nazwę zadań inwestycyjnych i źródło ich finansowania w okresie 
wieloletnim) ustalane są przez Radę Gminy Osie i corocznie w uchwale budżetowej oraz uchwale 
w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego;

2)  źródłem finansowania inwestycji gminnych są w całości lub w części: Budżet Gminy, źródła 
zewnętrzne (np.: fundusze strukturalne Unii Europejskiej, dotacje z budżetu państwa, źródła

z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), porozumienia publiczno-prywatne;

3)  mogą zostać pobrane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz ustawą

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: opłaty adiacenckie, opłaty planistyczne.

2. Termin i koszty budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci i urządzeń do zaopatrzenia 
w energię elektryczną zostaną określone przez Gminę w budżecie oraz wieloletnim planie inwestycyjnym.
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