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UCHWAŁA Nr XXV/158/09 

 RADY GMINY OSIE 
 z dnia 7 grudnia 2009 r. 

 
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów - działek nr 190, 249/3, 356/33, 334/1, 
334/3, 334/4, 334/6, 334/7 i 336/3 – w obrCbie Osie, w gminie Osie. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,  
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 2004 r. 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, oraz z 2008 r.  
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220,  
poz. 1413), po stwierdzeniu zgodnoWci niniejszych 
planów z ustaleniami Studium uwarunkowaM  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Osie uchwalonego uchwał> nr X/63/99 Rady Gminy 
Osie z dnia 31 sierpnia 1999 r., Rada Gminy uchwala, 
co nastCpujeŚ 
 

Dział I 
Przepisy ogólne 

 
Rozdział 1 

Zakres obowi>zywania planu i definicje wyraceM 
ucytych w planie 

 
§ 1.1.  Uchwala siCŚ 

1) „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu działki nr 356/33 w obrCbie Osie, w gminie 
Osie”, zwany dalej planem, w postaci rysunku planu 
stanowi>cego zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwały  
w skali 1Ś1000 oraz ustaleM okreWlonych w niniejszej 
uchwale; 

2) „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu działek nr 334/1, 334/3, 334/4, 334/6, 334/7  
i 336/3 w obrCbie Osie, w gminie Osie”, zwany dalej 
planem, w postaci rysunku planu stanowi>cego 
zał>cznik nr 2 do niniejszej uchwały w skali 1Ś1000 
oraz ustaleM okreWlonych w niniejszej uchwaleś 

3) „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu działki nr 249/3 w obrCbie Osie, w gminie 
Osie”, zwany dalej planem, w postaci rysunku planu 
stanowi>cego zał>cznik nr 3 do niniejszej uchwały  
w skali 1Ś1000 oraz ustaleM okreWlonych w niniejszej 
uchwale; 

4) „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu działki nr 190 w obrCbie Osie, w gminie 

Osie”, zwany dalej planem, w postaci rysunku planu 
stanowi>cego zał>cznik nr 4 do niniejszej uchwały  
w skali 1Ś1000 oraz ustaleM okreWlonych w niniejszej 
uchwale. 
2.  Integralnymi czCWciami planów, o których mowa 

w ust. 1 s>Ś 
1) rysunki planów w skali 1Ś1000, z fragmentami 

rysunku Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Osie 
uchwalonego uchwał> nr X/63/99 Rady Gminy Osie 
z dnia 31 sierpnia 1999 r. w skali 1:25000, 
stanowi>ce zał>czniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej 
uchwałyś 

2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektów planów zawiera zał>cznik nr 5 do 
niniejszej uchwały (nie ogłaszany)ś 

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych  
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych zawiera 
zał>cznik nr 6 do niniejszej uchwały (nie ogłaszany)ś 

4) wyci>g z rysunku Studium uwarunkowaM  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Osie, obejmuj>cy wyjaWnienie oznaczeM 
ucytych na rysunku Studium zawiera zał>cznik nr 7 
(nie ogłaszany). 

 
§ 2.  Granice obszarów objCtych planami okreWlone 

zostały na rysunkach planów, o których mowa w § 1, 
ust. 2. 

 
§ 3.  NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, s> 
obowi>zuj>cymi ustaleniami planuŚ 
1) granica obszaru objCtego planemś 
2) symbole terenówś 
3) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

i rócnych zasadach zagospodarowania; 
4) linie rozgraniczaj>ce tereny o tym samym 

przeznaczeniu a rócnych zasadach 
zagospodarowania; 

5) zasady podziału terenu na działki budowlane, 
dopuszczalne przesuniCcia równoległeś 

6) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy; 
7) granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej; 
8) wymiary (opisane na rysunku planu). 
 

§ 4.  Ilekroć w uchwale jest mowa oŚ 
1) budowlach słuc>cych reklamie – rozumie siC przez 

to obiekty słuc>ce reklamie trwale zwi>zane  
z gruntem bezpoWrednio lub poWrednio (np. poprzez 
obiekt budowlany, do którego s> montowane)ś 
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2) drodze publicznej gminnej - rozumie siC przez to 

drogC bCd>c> własnoWci> gminy Osie lub 
projektowan> do takiego przeznaczeniaś 

3) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy – 
rozumie siC przez to liniC na rysunku planu, 
wyznaczaj>c> granicC czCWci wewnCtrznej terenu, 
której nie moce przekroczyć cadna czCWć budynków 
na tym terenie, z wył>czeniem okapów i gzymsów  
o głCbokoWci do 0,8 m, oraz balkonów, galerii, 
tarasów, schodów zewnCtrznych, pochylni  
i ramp o głCbokoWci do 1,3 m; 

4) planie - rozumie siC przez to plan uchwalony 
niniejsz> uchwał>, jeden z wymienionych w § 1ś 

5) symbolu terenu – rozumie siC przez to 
identyfikacyjne oznaczenie terenu, stanowi>ce 
powi>zanie rysunku planu z treWci> niniejszej 
uchwały, zawieraj>ce kolejnoŚ 
a) literowy symbol wiod>cej funkcji terenu, według 

§ 5,  
b) numer terenu o tej samej wiod>cej funkcji – 

dotyczy czCWci symboliś 
6) szerokoWci frontu działki – rozumie siC przez to 

szerokoWć działki budowlanej, od strony 
ogólnodostCpnej przestrzeni publicznej, z jak> 
działka graniczy, a w przypadku braku takiej 
granicy, od strony przyległej drogi wewnCtrznej lub 
ci>gu pieszo-jezdnego; 

7) terenach, obiektach i urz>dzeniach infrastruktury 
technicznej – rozumie siC przez to tereny, oraz 
obiekty i urz>dzenia słuc>ce do odprowadzania 
Wcieków, zaopatrzenia w wodC, dostarczania ciepła, 
energii elektrycznej, gazu, umocliwiaj>ce wymianC 
informacji, transportu zbiorowego, utrzymania ulic, 
dróg i zieleni urz>dzonej i inne obiekty techniczne 
niezbCdne dla prawidłowego zaspokajania potrzeb 
mieszkaMców i innych ucytkownikówś 

8) powierzchni terenu - rozumie siC przez to 
powierzchniC terenu, podan> orientacyjnie  
(w hektarach), która moce rócnić siC od rzeczywistej 
powierzchni terenu wydzielonego w oparciu  
o niniejszy plan, w szczególnoWci w stosunku do 
terenów rozgraniczonych liniami, o których mowa  
w § 3, ust. 1, pkt 4, dla których podano 
powierzchniC na podstawie linii rozgraniczaj>cych 
okreWlonych na rysunku planu. 

 
Rozdział 2 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj>ce 
tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych 

zasadach zagospodarowania 
 

§ 5.  NastCpuj>ce symbole terenu odpowiadaj> 
wiod>cemu przeznaczeniu terenu, odpowiednio podŚ 
1) MN – zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn> wraz 

zabudow> gospodarczo-garacow> z ni> zwi>zan>ś 
2) KD – teren drogi publicznej gminnej - poszerzenie 

istniej>cej drogi publicznej gminnej działki nr 335,  
z dopuszczeniem lokalizacji obiektów i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej nie zwi>zanych z ruchem 
drogowym; 

3) KDX – ci>g pieszo-jezdny publiczny gminny,  
z dopuszczeniem lokalizacji obiektów i urz>dzeM 

infrastruktury technicznej nie zwi>zanych z ruchem 
drogowym; 

4) KDWX - ci>g pieszo-jezdny niepubliczny - drogC 
wewnCtrzn>, z dopuszczeniem lokalizacji obiektów  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej nie zwi>zanych 
z ruchem drogowym.  

 
Rozdział 3 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
 

§ 6.  Na obszarach objCtych planami, o których 
mowa w § 1, ustala siC nastCpuj>ce zasady ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
1) lokalizuj>c zabudowC wymaga siC uwzglCdnienia 

ograniczeM okreWlonych na rysunku planu w postaci 
maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy 
według rysunku planu i § 14, pkt 1 niniejszej 
uchwałyś 

2) wymaga siC od zabudowy na działce budowlanej 
zharmonizowania z istniej>c> i z wczeWniej 
zaprojektowan> zabudow> w obszarze objCtym 
planem pod wzglCdem kolorystyki pokrycia dachu, 
lub kolorystyki elewacji, lub formy brył zabudowy, 
lub wysokoWci kalenicy, lub pod wzglCdem 
wszystkich ww. kryteriów ł>cznie, a w przypadku 
budowy pierwszego budynku wymaga siC 
a) pokrycia dachu w kolorze ciemnej czerwieni lub 

ciemnym br>zowym, lub ciemnoszarym, 
b) wymaga siC od formy brył zabudowy 

zachowania nastCpuj>cej proporcjiŚ stosunek 
wysokoWci elewacji (do okapu dachu) do 
długoWci frontowej elewacji nie wiCkszy nic 0,5ś 

3) wymaga siC dostosowania wysokoWciowego 
zagospodarowania terenu i zabudowy do przyległej 
drogi odpowiednio publicznej lub wewnCtrznej, lub 
jej projektu budowlanego, a w przypadku jego braku 
do rzCdnych wysokoWciowych istniej>cych na 
powierzchni obiektów lub urz>dzeM infrastruktury 
technicznej o ile istniej> lub s> zaprojektowaneś 

4) na terenach oznaczonych symbolem funkcji „MN”, 
wymaga siC przekrycia projektowanych budynków 
mieszkalnych dachami o nachyleniach głównych 
połaci mieszcz>cych siC w granicach od 35o do 45o, 
z tym, ce dopuszcza siC mniejsze nachylenia połaci 
lukarn i czCWci dobudowanych lecz nie mniejsze nic 
10o, oraz dopuszcza siC budowC wolnostoj>cych 
budynków niemieszkalnych lub czCWci 
niemieszkalnych budynków mieszkalnych  
z dachami o nachyleniach głównych połaci 
mieszcz>cych siC w granicach od 10o do 35o; 

5) zakazuje siC wprowadzania wiCcej nic jednej barwy 
pokrycia dachu na jednej działce budowlanejś 

6) wymaga siC zagospodarowania w postaci zieleni 
urz>dzonej, co najmniej 50% powierzchni czCWci 
działki budowlanej, pozostawionej w stanie 
biologicznie czynnym; 

7) na działkach wydzielonych z terenów oznaczonych 
symbolami funkcji „MN” wymaga siC sytuowania 
budynków z głównymi kalenicami i kierunkami 
nachylenia głównych połaci równoległymi lub 
prostopadłymi do najdłucszego z odcinków linii 
rozgraniczaj>cej z drog> publiczn>, a w przypadku 
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braku bezpoWredniej przyległoWci do drogi 
publicznej, do odcinka linii rozgraniczaj>cej  
z ci>giem pieszo-jezdnym, z którego działka posiada 
bezpoWredni dostCp komunikacyjnyś 

8) na działkach wydzielonych z terenów oznaczonych 
symbolami „MN”, wymaga siC na budynkach 
dachów dwuspadowych z dopuszczeniem 
naczółków i lukarn z kalenicami prostopadłymi do 
głównej kalenicy lub czterospadowych  
z dopuszczeniem lukarn z kalenicami prostopadłymi 
do głównej kalenicyś 

9) na działkach wydzielonych z terenów oznaczonych 
symbolami „MN”, wymaga siC aby szerokoWć 
elewacji frontowej nie przekraczała 80% szerokoWci 
działki. 

 
Rozdział 4 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowym 

 
§ 7.1.  Podział nieruchomoWci na nowe działki 

budowlane według ustaleM niniejszej uchwały, moce 
nast>pić po wydzieleniu wyznaczonych niniejszym 
planem terenów dróg i ci>gów pieszo-jezdnych. 

2.  Wymaga siC wydzielenia geodezyjnego terenów 
i działek budowlanych według rysunku planu,  
w nastCpuj>cy sposóbŚ 
1) odcinki projektowanych - poszerzenia publicznej 

drogi gminnej oznaczonego symbolem „KD” (do 
ł>cznej szerokoWci wraz z istniej>cym pasem drogi 
7,5 m), publicznych ci>gów pieszo-jezdnych 
publicznych oznaczonych symbolem „KDX”  
i ci>gów pieszo-jezdnych niepublicznych 
oznaczonych symbolem funkcji „KDWX” według 
ich szerokoWci rzeczywistych w granicach działek 
oraz według wymiarów okreWlonych na rysunku 
planu (7,5 m, 5,0 m), z odcinkami skoWnymi na 
skrzycowaniach z drogami publicznymi zgodnie  
z wymiarami podanymi na rysunku planu, w planach 
o których mowa w § 1, pkt 1÷4ś 

2) odcinki linii rozgraniczaj>cych tereny oznaczone 
symbolami funkcji „MN”, nie pokrywaj>ce siC  
z istniej>cymi liniami podziału geodezyjnego, 
według rysunku planu z uwzglCdnieniem wymiarów 
szczególnych okreWlonych na rysunku planuś 

3) podział terenów oznaczonych na rysunkach planów 
symbolami funkcji „MN”, na działki budowlane, 
wymaga spełnienia nastCpuj>cych warunkówŚ 
a) wielkoWć działki budowlanej nie moce być 

mniejsza nic 900 m2, 
b) linie podziału na działki wymagaj> zachowania 

równoległoWci do linii podziału terenu na działki 
budowlane według rysunku planu, 

c) szerokoWć frontu działki nie moce być mniejsza 
nic 20,0 m z wyj>tkiem działek, które z przyległ> 
drog> bCdzie ł>czyć wył>cznie pas terenu  
o szerokoWci nie przekraczaj>cej 5,00 m, a nie 
wCcszy nic 4,5 m; 

4) dopuszcza siC ł>czenie działek budowlanych juc 
wydzielonych o ile ich powierzchnia nie przekroczy 
3000 m2. 

 

Rozdział 5 
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenów 
 

§ 8.1.  Dopuszcza siC tymczasowe ucytkowanie 
rolnicze na terenach przeznaczonych w niniejszym 
planie pod działki budowlane, z tym, ce zakazuje siC 
prowadzenia intensywnej gospodarki rolnej lub 
sadowniczej z zastosowaniem nawozów naturalnych  
i sztucznych, która mogłaby obnicyć komfort 
mieszkaniowy na s>siednich działkach. 

2.  Na terenach przeznaczonych pod publiczne ci>gi 
pieszo-jezdne i drogi wewnCtrzne w postaci ci>gów 
pieszo-jezdnych, po wydzieleniu gruntów je 
obejmuj>cych z ucytkowania rolnego, zakazuje siC 
utrzymania dotychczasowego rolniczego ucytkowania 
gruntów.  

 
§ 9.  Dopuszcza siC tymczasowe rozwi>zanie 

sposobu odprowadzenia Wcieków sanitarnych na 
terenach, na których nie zrealizowano systemu 
kanalizacji sanitarnej na nastCpuj>cych warunkach - 
dopuszcza siC tymczasowe gromadzenie Wcieków  
w zbiornikach na Wcieki sanitarne i wywóz do punktu 
zlewnego gminnej oczyszczalni - do czasu upływu 
jednego roku od dnia oddania do ucytku odpowiedniego 
kolektora sanitarnego na przyległym terenie 
ogólnodostCpnym, w którym to czasie wymaga siC 
zrealizowanie odpowiedniego przył>cza,  
z dopuszczeniem przebudowy istniej>cego zbiornika (na 
Wcieki sanitarne) na zbiornik poWredni. 
 

Rozdział 6 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy 

 
§ 10.1. Zakazuje siC budowy obiektów budowlanych 

i budynków, które mog> powodować zanieczyszczenie 
wód gruntowych i podziemnych.  

2.  Na obszarze objCtym planem zakazuje siC 
lokalizacji wszelkich budynków i obiektów 
budowlanych oraz elementów zagospodarowania terenu 
zwi>zanych z magazynowaniem i dystrybucj> 
surowców wtórnych, w tym handlem ucywanymi 
czCWciami do pojazdów samochodowych.  

 
§ 11. Zakazuje siC budowy wszelkich budynków na 

terenach oznaczonych symbolami „KDX”, „KDWX”. 
 

§ 12. PomiCdzy terenami oznaczonymi symbolami 
funkcji „MN”, a granicz>cymi z nimi terenami 
oznaczonymi symbolem funkcji „KDWX”, zakazuje siC 
budowy ogrodzeM o wysokoWci powycej 1,8 metra.  

 
§ 13. Ustalenia obowi>zuj>ce na obszarze objCtym 

niniejszym planem, odnosz>ce siC do zagadnieM 
zwi>zanych z umieszczaniem budowli słuc>cych 
reklamie i samych reklam: 
1) na terenach oznaczonych symbolami „MN”, „MN1”, 

„MN2”, „MN3”, „MN4”, „MN5”, „MN6” „MN7”  
i „MN8”, na których wprowadzony zostanie lokal 
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ucytkowy, na terenie jednej posesji, dopuszcza siC 
umieszczenie budowli słuc>cej reklamie i samej 
reklamy, której rozmiar nie moce przekroczyć 
powierzchni 0,5 m2, wysokoWci do 3,0 m,  
a na pozostałych obowi>zuje zakaz umieszczania 
wszelkich budowli słuc>cych reklamie i samych 
reklam;  

2) zakazuje siC umieszczania reklam, o których mowa 
w pkt 1, mog>cych powodować zjawiska olWnienia 
na jezdniach ulic oraz kojarz>cych siC ze znakami 
drogowymi. 

 
Rozdział 7 

Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci 
zabudowy 

 
§ 14. Obowi>zuj>ce ograniczenia gabarytów 

budynków, na działkach budowlanych wyznaczonych  
w pozostałych ustaleniach niniejszej uchwały, poza 
wymaganiami okreWlonymi w ogólnie obowi>zuj>cych 
odrCbnych przepisach prawaŚ  
1) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy – 

według wymiarów na rysunku planu, w tym: 
a) 20,00 m od najblicszej zewnCtrznej krawCdzi 

jezdni przyległej drogi powiatowej Nr 1213C, 
4,00 m od innych granic obszaru objCtego 
planem, 6,00 m od wskazanych na rysunku planu 
linii rozgraniczaj>cych ci>g pieszo-jezdny 
niepubliczny, drogC wewnCtrzn> - w planie,  
o którym mowa w § 1, pkt 1,  

b) 8,00 m od linii rozgraniczaj>cej z drog> gminn>, 
4,00 m i 8,00 m od linii rozgraniczaj>cych  
z publicznym ci>giem pieszo-jezdnym 
oznaczonym symbolem „KDX” - w planie,  
o którym mowa w § 1, pkt 2,  

c) 5,00 m od linii rozgraniczaj>cej z ci>giem 
pieszo-jezdnym publicznym, oraz 6,00 m od linii 
rozgraniczaj>cej teren objCty planem od strony 
zachodniej - w planie, o którym mowa  
w § 1, pkt 3,  

d) 10,00 m od linii rozgraniczaj>cej z drogami 
powiatow> Nr 1214C i gminn>, 5,00 m od linii 
rozgraniczaj>cych z publicznym ci>giem pieszo-
jezdnym oznaczonym symbolem „KDX”, oraz 
5,00 m od południowej granicy obszaru objCtego 
planem - w planie, o którym mowa w § 1, pkt 4ś 

2) maksymalny stosunek powierzchni zabudowy do 
powierzchni działki budowlanej na terenach 
oznaczonych symbolami funkcji MN = 0,25; 

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w powierzchni działki lub terenu – według § 22  
ust. 1; 

4) maksymalna wysokoWć budynków mieszkalnych do 
kalenicy dachu 9,50 m, do gzymsu lub okapu  
5,00 m, a niemieszkalnych do kalenicy dachu  
4,50 m, do gzymsu lub okapu 3,00 m; 

5) wymagana liczba miejsc postojowych na działceŚ 
a) na terenach oznaczonych symbolami funkcji MN 

z lokalem ucytkowym minimum jedno na kacde 
rozpoczCte 25 m2 powierzchni lokalu 

ucytkowego dostCpnej dla klientów, plus jedno 
miejsce na kacdy lokal mieszkalny, poza 
miejscami w garacach,  

b) na terenach oznaczonych symbolami funkcji 
„MN” bez lokalu ucytkowego minimum jedno 
miejsce na kacdy lokal mieszkalny, poza 
miejscami w garacachś 

6) maksymalna szerokoWć elewacji frontowej 
budynków na działce 20,00 m. 

 
§ 15. Na obszarze objCtym planem zakazuje siC 

budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych  
z lokalami ucytkowymi o funkcji handlowej  
o powierzchni sprzedacy powycej 50 m2.  
 

Rozdział 8 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
 

§ 16. Ustalenia obowi>zuj>ce na obszarze objCtym 
niniejszym planem, odnosz>ce siC do zagadnieM 
komunikacji: 
1) układ komunikacyjny obszaru objCtego planem,  

a) o którym mowa w § 1, pkt 1, oparty jest na 
istniej>cej drodze dojazdowej gminnej (działka 
nr ewidencyjny 356/18) dochodz>cej do 
północno-wschodniej granicy obszaru objCtego 
planem,  

b) o którym mowa w § 1, pkt 2, oparty jest na 
istniej>cej drodze gminnej (działce  
nr ewidencyjny 335) dochodz>cej do północno-
wschodniej granicy obszaru objCtego planem 
poszerzonej o teren oznaczony symbolem „KD”, 
wraz z projektowanym publicznym ci>giem 
pieszo-jezdnym oznaczonym symbolem „KDX”,  

c) o którym mowa w § 1, pkt 3, oparty jest na 
istniej>cej drodze powiatowej Nr 1201C 
obejmuj>cej działki o numerach ewidencyjnych 
216 i 249/1 dochodz>cej do wschodniej granicy 
obszaru objCtego planem, wraz z projektowanym 
publicznym ci>giem pieszo-jezdnym 
oznaczonym symbolem „KDX”,  

d) o którym mowa w § 1, pkt 4, oparty jest na 
istniej>cych drogach - powiatowej Nr 1214C 
obejmuj>cej działki nr 124/6 przyległej do 
północnej granicy obszaru objCtego planem, 
gminnej działki nr ewidencyjny 384 dochodz>cej 
do północno-wschodniej granicy obszaru 
objCtego planem, oraz na projektowanym 
publicznym ci>gu pieszo-jezdnym oznaczonym 
symbolem „KDX” ze zjazdami z ww. dróg 
powiatowej i gminnej; 

2) projektowane odcinki dróg gminnych i publicznych 
ci>gów pieszo-jezdnych oprócz urz>dzeM 
zwi>zanych bezpoWrednio z potrzebami ruchu, 
przeznacza siC do umieszczania urz>dzeM 
pomocniczych oraz obiektów i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej zwi>zanych z uzbrojeniem 
przyległych terenów, których budowa, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, jest zaliczana do celów 
publicznych, w tym miCdzy innymi podziemnych 
sieci i urz>dzeM kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 
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elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych 
wodoci>gu i gazoci>guś 

3) realizacja obiektów i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej na terenie niepublicznego ci>gu pieszo-
jezdnego, drogi wewnCtrznej, jest własnym 
zadaniem inwestorów prywatnych, a ich realizacja 
bCdzie mocliwa pod warunkiem wyprzedzaj>cego 
uregulowania spraw formalno-prawnych przez 
właWciciela lub właWcicieli niepublicznego ci>gu 
pieszo-jezdnego z gestorem sieci – dotyczy planu,  
o którym mowa w § 1, pkt 1ś 

4) na terenie oznaczonym symbolem „KD” 
projektowanego poszerzenia drogi gminnej, wymaga 
siC, aby projekty sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej uwzglCdniały mocliwoWć realizacji 
jezdni zgodnie z ogólnie obowi>zuj>cymi 
przepisami prawa – dotyczy planu, o którym mowa 
w § 1, pkt 2ś 

5) lokalizowany zjazd na działkC budowlan> do drogi 
publicznej wymaga zachowania odległoWci nie 
mniejszych nic 15 m pomiCdzy osiami s>siednich 
zjazdów, z tym, ce dopuszcza siC zjazdy na działki 
budowlane wspólne lub styczne dla dwóch 
granicz>cych ze sob> działekś 

6) ograniczenie o którym mowa w pkt 5 nie dotyczy 
zjazdów na działki, których granica z drog> 
publiczn> lub publicznym ci>giem pieszo-jezdnym 
nie przekracza długoWci 5,0 m; 

7) zakazuje siC lokalizacji bezpoWredniego zjazdu na 
istniej>c> drogC powiatow> lub gminn> z działek 
wydzielanych w oparciu o plan, o którym mowa  
w § 1, pkt 4, z terenu oznaczonego symbolem 
„MN1”, oraz z działek granicz>cych z terenem 
oznaczonym symbolem „KDX”, wydzielonych  
z terenów oznaczonych symbolami „MN2”, „MN3” 
i „MN4”ś 

8) przekrój podłucny nawierzchni projektowanych 
ci>gów pieszo-jezdnych wymaga dostosowania do 
zasad powierzchniowego odprowadzenia wód 
deszczowych. 

 
§ 17. Na terenach nie bCd>cych drogami i ci>gami 

pieszo-jezdnymi dopuszcza siC mocliwoWć lokalizacji 
obiektów i urz>dzeM infrastruktury technicznej, 
bCd>cych obiektami celu publicznego, które nie mog> 
być zrealizowane na terenach dróg gminnych i ci>gów 
pieszo-jezdnych, po uregulowaniu zasad zwi>zanych  
z prawem własnoWciowym, w tym dopuszczenia 
udostCpniania do celów eksploatacyjnych.  

 
§ 18. Ustalenia obowi>zuj>ce na obszarze objCtym 

niniejszym planem, odnosz>ce siC do zagadnieM 
wodoci>gów i kanalizacji: 
1) wymaga siC doprowadzenia wody pitnej do działek 

budowlanych z gminnej sieci wodoci>gowej poprzez 
rozbudowan> sieć wodoci>gow>, uzbrojon>  
w zasuwy i hydranty przeciwpocarowe w iloWci 
zgodnej z odrCbnymi przepisami prawa,  
z zachowaniem warunków właWciciela sieci, 
wyprowadzon> z projektowanych sieci 
rozprowadzonych po terenach projektowanej 
zabudowy wzdłuc publicznych ulic dojazdowychś 

2) wymaga siC odprowadzenia Wcieków bytowych  
i technologicznych do projektowanej grawitacyjnej 
kanalizacji sanitarnej z wyprowadzeniem poprzez 
gminny system kanalizacyjny do gminnej 
oczyszczalni Wcieków, z tym, ce dopuszcza siC 
gromadzenie Wcieków w szczelnych zbiornikach 
przeznaczonych na Wcieki według zasady okreWlonej 
w § 9ś 

3) odprowadzenie Wcieków deszczowych z powierzchni 
nieutwardzonych i z dachów do gruntu na własnej 
działce. 

 
§ 19.1. Ustalenia obowi>zuj>ce na obszarze objCtym 

niniejszym planem, odnosz>ce siC do zagadnieM 
zaopatrzenia w energiC elektryczn>: 
1) zasilanie w energiC elektryczn> terenu objCtego 

planem, którym mowa w § 1, pkt 1, przewiduje siC  
z projektowanej linii kablowej niskiego napiCcia, 
któr> nalecy wybudować ze stacji transformatorowej 
"Osie 4"; 

2) zasilanie w energiC elektryczn> terenu objCtego 
planem, którym mowa w § 1, pkt 2, przewiduje siC  
z projektowanej stacji transformatorowej, któr> 
nalecy zlokalizować w pasie terenu oznaczonego 
symbolem KDX, przy granicy z terenem 
oznaczonym symbolem KD. Dla zasilania stacji 
nalecy wybudować liniC SN od stacji 
transformatorowej "Osie 4". Dla zasilania 
projektowanych obiektów nalecy ze stacji 
wybudować linie kablowe niskiego napiCciaś 

3) zasilanie w energiC elektryczn> terenu objCtego 
planem, którym mowa w § 1, pkt 3 przewiduje siC 
projektowanymi przył>czami z istniej>cej linii 
niskiego napiCcia zasilanej ze stacji "Osie 06"; 

4) zasilanie w energiC elektryczn> terenu objCtego 
planem, którym mowa w § 1, pkt 4, przewiduje siC  
z projektowanej stacji transformatorowej, któr> 
zlokalizowano poza południowo-wschodni> granic> 
obszaru objCtego planem. Dla zasilania 
projektowanych obiektów nalecy ze stacji 
wybudować linie kablowe niskiego napiCciaś 

5) wszystkie projektowane linie kablowe niskiego 
napiCcia oraz Wredniego napiCcia nalecy układać  
w projektowanych drogach publicznych i ci>gach 
pieszo-jezdnych, a w przypadku braku  
ww. mocliwoWci dopuszcza siC przebieg przez tereny 
działek budowlanych po uzyskaniu odpowiednich 
zgód właWcicieli. 
2.  Realizacja uzbrojenia elektroenergetycznego,  

o którym mowa w ust. 1, wymagaŚ 
1) wyprzedzaj>cej realizacji układu komunikacyjnego 

(co najmniej w zakresie niwelacji i wytyczenia dróg 
i ci>gów pieszych), który ma obsługiwać działki 
bCd>ce przedmiotem zasilania w energiC 
elektryczn>ś 

2) wyst>pienia przez inwestora do gestora sieci  
o okreWlenie warunków przył>czenia dwa lata przed 
jej planowan> realizacj>ś 

3) zapewnienia odpowiednich Wrodków finansowych 
przez gestora sieci. 
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§ 20. Ustalenie obowi>zuj>ce na obszarze objCtym 
niniejszym planem, odnosz>ce siC do zagadnieM 
zaopatrzenia w energiC ciepln> - zakazuje siC 
stosowania Wrodków do ogrzewania budynków  
z czynnikami grzewczymi wysoko emisyjnymi,  
a dopuszcza siC niskoemisyjne ekologiczne aródła 
energii. 
 

Rozdział 9 
Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego 
 

§ 21. W obszarze objCtym planem obowi>zuj>Ś 
1) zakaz wprowadzania wszelkich elementów 

podziemnej zabudowy i zagospodarowania 
mog>cych naruszyć geologiczn> strukturC warstwy 
wodonoWnej lub zwiCkszyć przepuszczalnoWć warstw 
nadległych, chroni>cych warstwC wodonoWn>,  
z wył>czeniem studni, wykonanych na podstawie 
zatwierdzonych projektów prac geologicznychś 

2) zakaz realizacji przedsiCwziCć zawsze mog>cych  
i potencjalnie mog>cych znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko, z wył>czeniem liniowych inwestycji 
celu publicznego; 

3) ograniczenia wynikaj>ce z połocenia terenu objCtego 
planem w granicach strefy ochronnej Wdeckiego 
Parku Krajobrazowego (obszar wydzielony Osie),  
w którym obowi>zuj> odrCbne przepisy prawa 
miejscowego; 

4) ograniczenia wynikaj>ce z połocenia w granicach 
obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pod 
nazw> Bory Tucholskie (kod obszaru PLB220009). 
 
§ 22.1. Wymaga siC zachowania minimalnego 

udziału powierzchni biologicznie czynnej  
w powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowC 
na 30% powierzchni terenów oznaczonych symbolem 
funkcji wiod>cej „MN”. 

2.  Na działkach budowlanych wymagane jest 
wyznaczenie miejsc do czasowego gromadzenia 
odpadów stałych, umocliwiaj>cych ich segregacjC,  
w iloWci pozwalaj>cej na skuteczn> zbiórkC tych 
odpadów. 

 
§ 23. Ochrona projektowanych funkcji, w tym 

mieszkaniowej na terenach objCtych planem, przed 
uci>cliwoWciami wynikaj>cymi z s>siedztwa z drogami 
powiatowymi i gminnymi (istniej>cymi i projektowan>) 
nalecy do zadaM własnych inwestora, miCdzy innymi 
poprzez odpowiednie zabezpieczenie techniczne, w tym 
za pomoc> zieleni izolacyjnej, a w szczególnych 
przypadkach poprzez zastosowanie ekranów 
akustycznych.  
 

Rozdział 10 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej 
 

§ 24. Wszelkie projektowane prace, w granicach 
strefy „B” ochrony konserwatorskiej zespołu zabudowy 
wsi Osie, wymagaj> uzgodnienia z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków na etapie projektu tych prac 

– dotyczy czCWci obszaru objCtego planem, o którym 
mowa w § 1 pkt 4. 

 
§ 25. Wymaga siC zareagowania na napotkany 

przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, ic jest 
on zabytkiem, w sposób okreWlony w odrCbnych 
przepisach dotycz>cych ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami. 
 

Rozdział 11 
Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych 
 

§ 26. Na terenach dróg i ci>gów pieszo-jezdnych 
zakazuje siC budowy naziemnych obiektów 
budowlanych, które nie s> zwi>zane z incynieri> ruchu 
na drodze oraz z jej oWwietleniem. 

 
§ 27. Od strony terenów publicznych zakazuje siC 

budowy nieacurowych ogrodzeM, oraz zakazuje siC 
budowy betonowych ogrodzeM z form powtarzalnych. 

 
Rozdział 12 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnych. 
 

§ 28. Obszary objCte planami, o których mowa  
w § 1 s> połocone w granicach strefy ochronnej 
Wdeckiego Parku Krajobrazowego (obszar wydzielony 
Osie), podlegaj>cej ochronie prawnej, stosownie do 
przepisów, o których mowa w § 21 pkt 3 niniejszej 
uchwały. 

 
§ 29. Obszary objCte planami, o których mowa w § 1 

s> objCte ochron> prawn> w zakresie ochrony przyrody - 
lec> w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 
pod nazw> Bory Tucholskie (kod obszaru PLB220009), 
wyznaczonym w celu ochrony populacji dziko 
wystCpuj>cych gatunków ptaków, utrzymania  
i zagospodarowania ich naturalnych siedlisk zgodnie  
z wymogami ekologicznymi, przywracania 
zniszczonych biotopów oraz tworzenia biotopów),  
w którym obowi>zuj> ograniczenia wynikaj>ce  
z odrCbnych przepisów prawa, o których mowa w § 21 
pkt 4 niniejszej uchwały. 
 

Rozdział 13 
Ustalenia dotycz>ce stawki procentowej, na 

podstawie której ustala siC opłatC, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy 

 
§ 30. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

nicej wymienionymi symbolami ustala siC stawkC 
procentow> słuc>c> naliczeniu jednorazowej opłaty  
z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci, o ile jej 
wartoWć wzroWnie, w wysokoWciŚ 
1) 0 - dla terenów oznaczonych symbolami „KD”, 

„KDX” i „KDWX”, oraz w granicach planów  
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o których mowa w § 1 pkt 3 i 4 dla terenów 
oznaczonych symbolem „MN”ś 

2) 20 - w granicach planów o których mowa w § 1  
pkt 1 i 2 dla terenów oznaczonych symbolem funkcji 
„MN”. 

 
Dział II 

Przepisy szczegółowe 
 

Rozdział 13 
Ustalenia niepowtarzalne dotycz>ce czCWci terenów  

w zakresie okreWlonym w rozdziałach Nr 2÷7 
 

§ 31.1. W granicach obszaru objCtego miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego terenu działki  
nr 356/33 w obrCbie Osie, w gminie Osie”, o którym 
mowa w § 1, pkt 1 niniejszej uchwały, ustala siCŚ 
1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

„KDWX”, o powierzchni 0,031 ha, przeznacza siC 
pod ci>g pieszo-jezdny niepubliczny, drogC 
wewnCtrzn>, oraz pod budowC podziemnych sieci  
i obiektów infrastruktury technicznej;  

2) teren oznaczony na rysunku planu symbolem „MN”, 
o powierzchni 0,372 ha, przeznacza siC pod 
zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>, wraz 
zabudow> gospodarczo-garacow> z ni> zwi>zan>,  
z dopuszczeniem lokalizacji w lokalu ucytkowym 
wydzielonym w budynku mieszkalnym 
uzupełniaj>cej funkcji handlowo-usługowej,  
z mocliwoWci> podziału na maksymalnie cztery 
działki budowlane o powierzchni nie mniejszej nic 
900 m2; 

3) przebiegaj>cy przez obszar objCty planem wodoci>g 
gminny â 90 mm wymaga ochrony, a dopuszcza siC 
jego przebudowC ze zmian> przebiegu na warunkach 
właWcicielaś 

4) przebiegaj>cy przez obszar objCty planem wodoci>g 
gminny â 150 mm, wymaga ochrony do czasu jego 
likwidacji przez jego właWcicielaś 

5) wszelkie prace ziemne w s>siedztwie drzew (dCbów) 
w Alei DCbowej – pomnik przyrody, w odległoWci 
do 3,0 m od pnia drzewa wymagaj> uzgodnienia  
w Regionaln> Dyrekcj> Ochrony Vrodowiska.  
2.  W granicach obszaru objCtego miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego terenu 
działek nr 334/1, 334/3, 334/4, 334/6, 334/7 i 336/3  
w obrCbie Osie, w gminie Osie”, o którym mowa w § 1, 
pkt 2 niniejszej uchwały, ustala siCŚ 
1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem „KD”, 

o powierzchni 0,030 ha, przeznacza siC pod drogC 
publiczn> - poszerzenie drogi gminnej działki  
nr 335, oraz pod budowC podziemnych sieci  
i obiektów infrastruktury technicznejś 

2) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
„KDX”, o powierzchni 0,301 ha, przeznacza siC pod 
ci>g pieszo-jezdny publiczny, oraz pod budowC 
podziemnych sieci i obiektów infrastruktury 
technicznej; 

3) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami - 
„MN1” o powierzchni 0,355 ha, „MN2”  
o powierzchni 1,429 ha, „MN3” o powierzchni 
0,401 ha, oraz „MN4” o powierzchni 0,404 ha, 

przeznacza siC pod zabudowC mieszkaniow> 
jednorodzinn>, wraz zabudow> gospodarczo-
garacow> z ni> zwi>zan>, z dopuszczeniem 
uzupełniaj>cej funkcji usługowo-handlowej,  
w lokalu ucytkowym, o którym mowa w odrCbnych 
przepisach prawa, o powierzchni całkowitej nie 
przekraczaj>cej 30% powierzchni całkowitej 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego,  
z mocliwoWci> podziału na działki budowlane 
według linii okreWlonych na rysunku planu lub 
inaczej z tym, ce wielkoWć wydzielanej inaczej 
działki nie moce być mniejsza nic 900 m2. 

3.  W granicach obszaru objCtego miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego terenu działki 
nr 249/3 w obrCbie Osie, w gminie Osie”, o którym 
mowa w § 1, pkt 3 niniejszej uchwały, ustala siCŚ 
1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

„KDX”, o powierzchni 0,082 ha, przeznacza siC pod 
budowC ci>gu pieszo-jezdnego publicznego, oraz 
pod budowC podziemnych sieci i obiektów 
infrastruktury technicznej; 

2) teren o którym mowa w pkt 1 moce być 
przeznaczony na ci>g pieszo-jezdny niepubliczny  
w przypadku wykupienia jego w całoWci przez 
wszystkich właWcicieli działek wydzielonych  
z terenu, o którym mowa w pkt 3, w czCWciach 
ułamkowych odpowiadaj>cych stosunkowi 
powierzchni działki do ł>cznej powierzchni terenów 
oznaczonego symbolem „MN” obsługiwanych przez 
przedmiotowy ci>g pieszo-jezdny,  

3) teren oznaczony na rysunku planu symbolem „MN” 
o powierzchni 0,400 ha, przeznacza siC pod 
zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>, wraz 
zabudow> gospodarczo-garacow> z ni> zwi>zan>,  
z dopuszczeniem uzupełniaj>cej funkcji usługowo-
handlowej, w lokalu ucytkowym, o którym mowa  
w odrCbnych przepisach prawa, o powierzchni 
całkowitej nie przekraczaj>cej 30% powierzchni 
całkowitej budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
z mocliwoWci> podziału na działki budowlane 
według linii okreWlonych na rysunku planu lub 
inaczej z tym, ce wielkoWć wydzielanej inaczej 
działki nie moce być mniejsza nic 900 m2. 

4.  W granicach obszaru objCtego miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego terenu działki 
nr 190 w obrCbie Osie, w gminie Osie”, o którym mowa 
w § 1, pkt 4 niniejszej uchwały, ustala siCŚ 
1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

„KDX”, o powierzchni 0,182 ha, przeznacza siC pod 
budowC publicznego ci>gu pieszo-jezdnego, oraz 
pod budowC podziemnych sieci i obiektów 
infrastruktury technicznej; 

2) teren o którym mowa w pkt 1 moce być 
przeznaczony na niepubliczny ci>g pieszo-jezdny  
w przypadku wykupienia jego w całoWci przez 
wszystkich właWcicieli działek wydzielonych  
z terenu, o którym mowa w pkt 3, w czCWciach 
ułamkowych odpowiadaj>cych stosunkowi 
powierzchni działki do powierzchni terenu 
oznaczonego symbolem „MN”ś 

3) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
„MN1” o powierzchni 0,115 ha, przeznacza siC pod 
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zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>, wraz 
zabudow> gospodarczo-garacow> z ni> zwi>zan>,  
z dopuszczeniem lokalizacji w lokalu ucytkowym 
wydzielonym w budynku mieszkalnym 
uzupełniaj>cej funkcji handlowo-usługowej,  
z zakazem podziału na mniejsze działki budowlaneś 

4) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
„MN2” o powierzchni 0,334 ha, przeznacza siC pod 
zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>, wraz 
zabudow> gospodarczo-garacow> z ni> zwi>zan>,  
z dopuszczeniem uzupełniaj>cej funkcji usługowo-
handlowej, w lokalu ucytkowym, o którym mowa  
w odrCbnych przepisach prawa, o powierzchni 
całkowitej nie przekraczaj>cej 30% powierzchni 
całkowitej budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
z mocliwoWci> podziału na maksymalnie trzy działki 
budowlane według - zasad podziału terenu na działki 
budowlane - linii okreWlonych na rysunku planu lub 
inaczej z tym, ce wielkoWć wydzielanej inaczej 
działki nie moce być mniejsza nic 900 m2;  

5) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
„MN3” o powierzchni 0,299 ha, przeznacza siC pod 
zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>, wraz 
zabudow> gospodarczo-garacow> z ni> zwi>zan>,  
z dopuszczeniem uzupełniaj>cej funkcji usługowo-
handlowej, w lokalu ucytkowym, o którym mowa  
w odrCbnych przepisach prawa, o powierzchni 
całkowitej nie przekraczaj>cej 30% powierzchni 
całkowitej budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
z mocliwoWci> podziału na maksymalnie trzy działki 
budowlane według - zasad podziału terenu na działki 
budowlane - linii okreWlonych na rysunku planu lub 
inaczej z tym, ce wielkoWć wydzielanej inaczej 
działki nie moce być mniejsza nic 900 m2; 

6) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
„MN4” o powierzchni 0,344 ha, przeznacza siC pod 
zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>, wraz 
zabudow> gospodarczo-garacow> z ni> zwi>zan>,  
z dopuszczeniem uzupełniaj>cej funkcji usługowo-
handlowej, w lokalu ucytkowym, o którym mowa  
w odrCbnych przepisach prawa, o powierzchni 
całkowitej nie przekraczaj>cej 30% powierzchni 
całkowitej budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
z mocliwoWci> podziału na maksymalnie trzy działki 
budowlane według - zasad podziału terenu na działki 
budowlane - linii okreWlonych na rysunku planu lub 
inaczej z tym, ce wielkoWć wydzielanej inaczej 
działki nie moce być mniejsza nic 900 m2; 

7) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
„MN5” o powierzchni 0,591 ha, przeznacza siC pod 
zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>, wraz 
zabudow> gospodarczo-garacow> z ni> zwi>zan>,  
z dopuszczeniem uzupełniaj>cej funkcji usługowo-
handlowej, w lokalu ucytkowym, o którym mowa  
w odrCbnych przepisach prawa, o powierzchni 
całkowitej nie przekraczaj>cej 30% powierzchni 
całkowitej budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
z mocliwoWci> podziału na maksymalnie szeWć 
działek budowlanych według - zasad podziału terenu 
na działki budowlane - linii podziału okreWlonych na 
rysunku planu lub inaczej z tym, ce wielkoWć 

wydzielanej inaczej działki nie moce być mniejsza 
nic 900 m2; 

8) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
„MN6” o powierzchni 0,180 ha, przeznacza siC pod 
zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>, wraz 
zabudow> gospodarczo-garacow> z ni> zwi>zan>,  
z dopuszczeniem uzupełniaj>cej funkcji usługowo-
handlowej, w lokalu ucytkowym, o którym mowa  
w odrCbnych przepisach prawa, o powierzchni 
całkowitej nie przekraczaj>cej 30% powierzchni 
całkowitej budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
z mocliwoWci> podziału na maksymalnie dwie 
działki budowlane według - zasad podziału terenu na 
działki budowlane - linii podziału okreWlonych na 
rysunku planu lub inaczej z tym, ce wielkoWć 
wydzielanej inaczej działki nie moce być mniejsza 
nic 900 m2; 

9) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
„MN7” o powierzchni 0,082 ha, przeznacza siC pod 
zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>, wraz 
zabudow> gospodarczo-garacow> z ni> zwi>zan>,  
z dopuszczeniem uzupełniaj>cej funkcji usługowo-
handlowej, w lokalu ucytkowym, o którym mowa  
w odrCbnych przepisach prawa, o powierzchni 
całkowitej nie przekraczaj>cej 30% powierzchni 
całkowitej budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
z zakazem podziału na mniejsze działki budowlaneś 

 10) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
„MN8” o powierzchni 0,115 ha, przeznacza siC pod 
zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>, wraz 
zabudow> gospodarczo-garacow> z ni> zwi>zan>,  
z dopuszczeniem uzupełniaj>cej funkcji usługowo-
handlowej, w lokalu ucytkowym, o którym mowa  
w odrCbnych przepisach prawa, o powierzchni 
całkowitej nie przekraczaj>cej 30% powierzchni 
całkowitej budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
z zakazem podziału na mniejsze działki budowlane. 

 
Dział III 

Przepisy koMcowe 
 

Rozdział 13 
Przepisy o wejWciu uchwały w cycie 

 
§ 32. Trac> moc „Miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego gminy Osie 
obejmuj>ce fragmenty terenów we wsiachŚ Osie, Ł>cek, 
Pruskie i Stara Rzeka jako zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 
Osie” uchwalone uchwał> Rady Gminy Osie  
nr XXVI/142/97 z dnia 10.02.1997 r. (ogłoszon>  
w Dz.Urz.Woj.Bydg. Nr 8, poz. 45 z dnia 20.03.1997 r.) 
w odniesieniu do czCWci terenu we wsi Osie 
oznaczonego symbolem 53MN/KD/KS, w granicach 
działki nr 356/33 objCtej „miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 
356/33 w obrCbie Osie, w gminie Osie”, o którym 
mowa w § 1, pkt 1 niniejszej uchwały. 
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§ 33. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 
Gminy. 

 
§ 34. Uchwała podlega ogłoszeniu przez 

obwieszczenie na tablicach ogłoszeM UrzCdu Gminy 
oraz w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i na stronie internetowej gminy. 

 
§ 35. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

Przewodnicz>cy  
Rady Gminy 

Roman WaWkowski 
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