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UCHWAŁA Nr XXV/160/09 

 RADY GMINY OSIE 
 z dnia 8 grudnia 2009 r. 

 
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów - działki nr 44 i czCWci działki nr 45 
oraz działki nr ń36/3 – w obrCbie Stara Rzeka, 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., uchwala siC, co 
nastCpujeŚ 
 

Dział I 
Przepisy ogólne 

 
Rozdział ń 

Zakres obowi>zywania planu i definicje wyraceM 
ucytych w planie 

 
§ 1.  Uchwala siCŚ 

1) „miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
terenu działki nr 44 i czCWci działki nr 45 w obrCbie 
Stara Rzeka, w gminie Osie”, zwane dalej planami, 
w postaci rysunku planów stanowi>cego zał>cznik 
nr 1 do niniejszej uchwały w skali 1:1000 oraz 
ustaleM okreWlonych w niniejszej uchwaleś 

2) „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu działki nr 136/3 w obrCbie Stara Rzeka,  
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 
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 żminy 
Osie z dnia 31 sierpnia 1999 r. w skali 1:25000, 

stanowi>ce zał>czniki nr 1 i 2 do niniejszej 
uchwałyś 

2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektów planów zawiera zał>cznik nr 3 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 4 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 5 
(nie ogłaszany). 

 
§ 2.  żranice obszarów objCtych planami okreWlone 

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

 
§ 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 zagospodarowaniaś 
4) linie rozgraniczaj>ce tereny o tym samym 

przeznaczeniu a rócnych zasadach 
zagospodarowania; 

5) zasady podziału terenu na działki budowlane, 
dopuszczalne przesuniCcia równoległe; 

6) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy; 
7) wymiary. 
 

§ 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 

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; 
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4) planie - rozumie siC przez to plan uchwalony 

niniejsz> uchwał>, jeden z wymienionych w § 1ś 
5) 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 3, dla których podano 
powierzchniC na podstawie linii rozgraniczaj>cych 
okreWlonych na rysunku planu. 

6) 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 symboli,  
7) 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; 

8) 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 

 
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) RM – zabudowC zagrodow> w gospodarstwach 

rolnych lub ogrodniczych obejmuj>c> budynek 
mieszkalny  
i zabudowC gospodarczo-garacow> i składow>,  
z zakazem lokalizacji zabudowy inwentarskiej; 

2) ML - zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn> letni> 
rekreacyjn>,  

3) KDWX - niepubliczny ci>g pieszo-jezdny, 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 § 13, pkt 1 niniejszej 
uchwałyś 

2) wymaga siC od zabudowy na działce budowlanej 
przeznaczonej pod zabudowC zagrodow> form brył 
zabudowy z zachowaniem nastCpuj>cej proporcjiŚ 
stosunek wysokoWci elewacji (do okapu dachu) do 
długoWci frontowej elewacji nie wiCkszy nic 0,5, 

3) wymaga siC od zabudowy na terenach oznaczonych 
symbolem funkcji ML zharmonizowania z istniej>c>  
i z wczeWniej zaprojektowan> zabudow> na 
s>siednich terenach pod wzglCdem kolorystyki 
pokrycia dachu, kolorystyki elewacji, formy brył 
zabudowy i wysokoWci kalenicy, a w odniesieniu do 
budowy pierwszego budynku wymaga siC: 
a) pokrycia dachu w kolorze ciemnej czerwieni lub 

ciemnym br>zowym, lub ciemnoszarym, 
b) form brył zabudowy z zachowaniem nastCpuj>cej 

proporcji: stosunek wysokoWci elewacji (do 
okapu dachu) do długoWci frontowej elewacji nie 
wiCkszy nic 0,5; 

4) wymaga siC dostosowania wysokoWciowego 
zagospodarowania terenu i zabudowy do przyległej 
drogi odpowiednio publicznej lub wewnCtrznej, lub 
jej projektu budowlanego; 

5) na terenie oznaczonym symbolem „RM”, wymaga 
siC przekrycia projektowanych budynków dachamiŚ 
a) o nachyleniach głównych połaci mieszcz>cych 

siC w granicach od 42o do 48o, z tym, ce 
nachylenia połaci lukarn i czCWci dobudowanych 
dopuszcza siC o nachyleniu jak wycej lub  
w granicach od 26o do 30o, 

b) dwuspadowymi z dopuszczeniem naczółków  
i lukarn z kalenicami prostopadłymi do głównej 
kalenicy, 

c) z pokryciem w kolorze ciemnej czerwieni lub 
ciemnym br>zowym, lub ciemnoszarym, 

6) na terenach oznaczonych symbolem funkcji „ML”, 
wymaga siC przekrycia projektowanych budynków 
dachami o nachyleniach głównych połaci 
mieszcz>cych siC w granicach od 30o do 45o, z tym, 
ce nachylenia połaci lukarn i czCWci dobudowanych 
dopuszcza siC o nachyleniu w granicach od 26o do 
45o; 

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

8) wymaga siC zagospodarowania w postaci zieleni 
urz>dzonej, co najmniej 30% powierzchni czCWci 
działki budowlanej, pozostawionej w stanie 
biologicznie czynnym; 

9) na działkach wydzielonych z terenów oznaczonych 
symbolami „ML”, wymaga siC aby szerokoWć 
elewacji frontowej nie przekraczała 15 m, a na 
terenie oznaczonym symbolem „RM” do 20 m. 
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Rozdział 4 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWci objCtych planem miejscowym 
 

§ 7.1.  Podział nieruchomoWci na tereny i działki 
budowlane według planu, o którym mowa w § 1, pkt 2, 
moce nast>pić po wydzieleniu wyznaczonych 
niniejszym planem terenu o symbolu KDWX.  

2.  Wymaga siC wydzielenia geodezyjnego terenów 
i działek budowlanych według rysunku planu, o którym 
mowa w § 1, pkt 2, w nastCpuj>cy sposóbŚ  
1) drogC wewnCtrzn> oznaczon> symbolem „KDWX” 

według szerokoWci okreWlonej na rysunku planu  
(5,0 m), z odcinkami skoWnymi na skrzycowaniu  
z drog> publiczn> i na załamaniu pod k>tem prostym 
oraz z placem nawrotowym na zakoMczeniu, zgodnie 
z wymiarami podanymi na rysunku planu (5,0 m, 
10,0 m); 

2) odcinek linii rozgraniczaj>cej tereny oznaczone 
symbolami „RM” i „ML2” według rysunku planu, 
wyprowadzony prostopadle do granicy terenu  
z narocnika terenu oznaczonego symbolem 
„KDWX”ś 

3) podział terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami „ML”, na działki budowlane, wymaga 
spełnienia nastCpuj>cych warunkówŚ 
a) wielkoWć działki nie moce być mniejsza nic  

4000 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 30,0 m z wyj>tkiem działek, które  
z przyległ> drog> bCdzie ł>czyć wył>cznie pas 
terenu o szerokoWci nie przekraczaj>cej  
10,00 m; 

4) dopuszcza siC ł>czenie działek budowlanych juc 
wydzielonych. 
3.  Wymaga siC wydzielenia geodezyjnego działek 

budowlanych według rysunku planu, o którym mowa  
w § 1, pkt 1, w nastCpuj>cy sposóbŚ  
1) podział terenów oznaczonych na rysunku planów 

symbolami „ML”, na działki budowlane, wymaga 
spełnienia nastCpuj>cych warunkówŚ 
a) wielkoWć działki nie moce być mniejsza nic  

4000 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 30,0 m z wyj>tkiem działek, które z przyległ> 
drog> bCdzie ł>czyć wył>cznie pas terenu  
o szerokoWci nie przekraczaj>cej 10,00 m; 

2) dopuszcza siC ł>czenie działek budowlanych juc 
wydzielonych. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

2.  Na terenie przeznaczonym pod ci>g pieszo-
jezdny niepubliczny - drogC wewnCtrzn>, po wył>czeniu 
gruntów go obejmuj>cych z ucytkowania rolnego, 
zakazuje siC utrzymania dotychczasowego rolniczego 
ucytkowania gruntów.  
 

Rozdział 6 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy 

 
§ 9.1.  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.  
 

§ 10. Zakazuje siC budowy wszelkich budynków 
poza granicami wyznaczonymi maksymalnymi 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy według 
rysunków planów. 

 
§ 11. Na terenach oznaczonych symbolami funkcji 

„RM” i „ML”, zakazuje siC budowy ogrodzeM  
o wysokoWci powycej 1,8 metra.  

 
§ 12. Ustalenia obowi>zuj>ce na obszarach objCtych 

planami, o których mowa w § 1, odnosz>ce siC do 
zagadnieM zwi>zanych z umieszczaniem budowli 
słuc>cych reklamie i samych reklam - zakazuje siC 
umieszczenia wszelkich budowli słuc>cych reklamie  
i samych reklam.  
 

Rozdział 7 
Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci 

zabudowy 
 

§ 13. 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 tymŚ 
a) 16,00 m od brzegu kompleksu leWnego, 6,00 m 

od linii rozgraniczaj>cych z przyległ> drog> 
bCd>c> własnoWci> żminy Osie, od terenów  
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o nachyleniu powycej 10% według wymiarów 
podanych na rysunkach planów, 4,00 m od linii 
rozgraniczaj>cej – granic> obszaru objCtego 
planem od strony północno-zachodniej  
i południowo-zachodniej, a 10,00 m od strony 
północno-wschodniej - w planach, o których 
mowa w § 1, pkt 1,  

b) 100,00 m od linii brzegowej rzeki Wdy, 6,00 m 
od linii rozgraniczaj>cych z przyległ> drog> 
bCd>c> własnoWci> żminy Osie, 4,00 m od linii 
rozgraniczaj>cej – granic> obszaru objCtego 
planem, według wymiarów (6,00 m, 10,00 m) na 
rysunku planu od terenów s>siednich, oraz od 
linii rozgraniczaj>cej z ci>giem pieszo-jezdnym 
niepublicznym, drog> wewnCtrzn>, nie dalej nic 
130,00 m od linii rozgraniczaj>cej z istniej>c> 
przyległ> drog> - w planie, o którym mowa  
w § 1, pkt 2ś 

2) maksymaln> wielkoWć powierzchni zabudowy  
w stosunku do powierzchni działki na terenach 
oznaczonych symbolami funkcji  
„RM” = 0,10, „ML” = 0,05”ś 

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

4) maksymalna wysokoWć budynku  
a) mieszkalnego na terenie oznaczonym symbolem 

„RM” do kalenicy dachu 9, 50 m, do gzymsu lub 
okapu 5,00 m, a niemieszkalnych oraz 
ewentualnych dobudowanych czCWci 
niemieszkalnych do budynku mieszkalnego do 
kalenicy dachu 4,50 m, do gzymsu lub okapu 
3,00 m,  

b) letniskowego na terenach oznaczonych 
symbolem „ML” do kalenicy dachu 7,50 m, do 
gzymsu lub okapu 5,00 m, a ewentualnych 
dobudowanych czCWci garacowo-gospodarczych 
do kalenicy dachu 4,50 m, a do gzymsu lub 
okapu 3,00 m; 

5) wymagan> liczbC miejsc postojowych na działceŚ 
a) na terenach oznaczonych symbolami funkcji 

„RM” minimum jedno na kacdy lokal 
mieszkalny, poza miejscami w garacach,  

b) na terenach oznaczonych symbolami funkcji 
„ML” minimum jedno miejsce na kacdej działce, 
poza miejscami w garacach. 

 
§ 14. Na obszarze objCtym planami zakazuje siC 

lokalizowania obiektów handlowych.  
 

Rozdział 8 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
 

§ 15. 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 publicznej gminnej 
obejmuj>cej działkC nr 43,  

b) o którym mowa w § 1, pkt 2, oparty jest na 
istniej>cej drodze publicznej gminnej 
dochodz>cej do północno-zachodniej granicy 
obszaru objCtego planem (działki Nr 137) wraz  
z projektowan> drog> wewnCtrzn> - 
niepublicznym ci>giem pieszo-jezdnym 
oznaczonym symbolem „KDWX”ś 

2) projektowan> drogC wewnCtrzn> - niepubliczny ci>g 
pieszo-jezdny 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 elektroenergetycznych, 
telekomunikacyjnych i ewentualnego wodoci>guś  

3) realizacja obiektów i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej na terenie niepublicznego ci>gu pieszo-
jezdnego 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; 

4) projektowany przekrój podłucny i poprzeczny 
nawierzchni projektowanej drogi wewnCtrznej 
wymaga dostosowania do zasad powierzchniowego 
rozprowadzenia wód deszczowych bez kanalizacji. 

 
§ 16. 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.  

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

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

z ujCć własnych przebadanych pod wzglCdem 
higieniczno-sanitarnym co do przydatnoWci do celów 
spocywczych przez ludzi i zwierzCta, a budowa 
nowych ujCć dopuszczalna po uzyskaniu 
odpowiedniego pozwolenia wodno-prawnego,  
w przypadku gdy wymagaj> tego odrCbne przepisy 
prawa;  

2) odprowadzenia Wcieków bytowych do 
projektowanych szczelnych zbiorników 
przeznaczonych na Wcieki sanitarne i wywóz do 
punktu zlewnego gminnej oczyszczalni własnym 
staraniem i na własny koszt ucytkownika lub 
właWcicielaś 

3) odprowadzenia Wcieków deszczowych i roztopowych 
do gruntu na własnej działce. 
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§ 18.1. Ustalenia obowi>zuj>ce na obszarze objCtym 
niniejszym planem, odnosz>ce siC do zagadnieM 
zaopatrzenia w energiC elektryczn>: 
1) zasilanie w energiC elektryczn> działek na terenie 

objCtym planem, o którym mowa w § 1 pkt 1, nalecy 
wykonać projektowanymi przył>czami z istniej>cej 
linii niskiego napiCcia zasilanej ze stacji "Stara 
Rzeka 2", po jej przebudowie na liniC o wiCkszym 
przekroju; 

2) zasilanie w energiC elektryczn> działek na terenie 
objCtym planem, o którym mowa w § 1 pkt 2, nalecy 
wykonać projektowanymi przył>czami  
z projektowanego toru na istniej>cej linii niskiego 
napiCcia zasilanej ze stacji "Stara Rzeka 1". 
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. 

 
§ 19. Ustalenie obowi>zuj>ce na obszarach objCtych 

niniejsz> uchwał>, odnosz>ce siC do zagadnieM 
zaopatrzenia w energiC ciepln>Ś 
1) zabudowy mieszkaniowej w ramach zabudowy 

zagrodowej na terenie oznaczonym symbolem „RM” 
według planu, o którym mowa w § 1, pkt 2,  
z indywidualnych aródeł z tym, ce zakazuje siC 
stosowania Wrodków do ogrzewania budynków  
z czynnikami grzewczymi wysoko emisyjnymi,  
a dopuszcza siC niskoemisyjne ekologiczne aródła 
energii; 

2) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej letniej 
rekreacyjnej na terenach oznaczonych symbolami 
„ML” według planów, o których mowa w § 1, pkt 1 
i 2, dopuszcza siC z indywidualnych aródeł, z tym, 
ce 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 

 
§ 20. W obszarach objCtych planami, o których 

mowa w § 1, pkt 1 i 2, 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 w granicach 
Wdeckiego Parku Krajobrazowego, w którym 
obowi>zuj> odrCbne przepisy prawa miejscowegoś 

4) ograniczenia wynikaj>ce z połocenia w granicach 
obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pod 
nazw> Bory Tucholskie (kod obszaru PLB220009)ś 

5) ograniczenia wynikaj>ce z połocenia w granicach 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk pod nazw> 
Sandr Wdy (kod obszaru PLH040017). 

 
§ 21.1. Wymaga siC zachowania minimalnego 

udziału powierzchni biologicznie czynnej  
w powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowC 
na: 
1) 90% powierzchni terenów oznaczonych symbolem 

funkcji wiod>cej „ML”ś 
2) 70% powierzchni terenów oznaczonych symbolem 

funkcji wiod>cej „RM”ś 
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. 

 
§ 22. Ochrona projektowanych funkcji, w tym 

mieszkaniowej na terenach objCtych planem, przed 
uci>cliwoWciami wynikaj>cymi z s>siedztwa z drogami 
publicznymi nalecy do zadaM własnych inwestora, 
miCdzy innymi poprzez odpowiednie zabezpieczenie 
techniczne, w tym za pomoc> zieleni izolacyjnej.  
 

Rozdział ńŃ 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej. 
 

§ 23. 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 ńń 
Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych 
 

§ 24. 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, z wył>czeniem 
napowietrznych sieci elektroenergetycznych. 

 
§ 25. Od strony terenów publicznych zakazuje siC 

budowy nieacurowych ogrodzeM, oraz zakazuje siC 
budowy betonowych ogrodzeM z form powtarzalnych. 
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Rozdział ń2 
żranice 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 
 

§ 26. Obszary objCte planami, o których mowa w § 1 
s> połocone w granicach Wdeckiego Parku 
Krajobrazowego, podlegaj> ochronie prawnej, 
stosownie do przepisów, o których mowa w § 20 pkt 3 
niniejszej uchwały. 

 
§ 27. Obszary objCte planami, o których mowa  

w § 1, s> objCte ochron> prawn>, okreWlon>  
w odrCbnych przepisach prawa, w zakresie ochrony 
przyrody, ze wzglCdu na połocenie w granicach 
obszarów sieci Natura 2000Ś 
1) specjalnej ochrony ptaków 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), 
oraz 

2) specjalnego obszaru ochrony siedlisk pod nazw> 
Sandr Wdy (kod obszaru PLH040017), 
wyznaczonym w celu ochrony cennych 
ekosystemów wodnych i bagiennych, obejmuj>cych 
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne, 
naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, nizinne  
i podgórskie rzeki, ciepłolubne, Wródl>dowe murawy 
napiaskowe, zmiennowilgotne ł>ki trzCWlicowe, 
nicowe i górskie Wwiece ł>ki ucytkowane 
ekstensywnie, torfowiska wysokie z roWlinnoWci> 
torfotwórcz> (cywe), torfowiska przejWciowe  
i trzCsawiska, torfowiska nakredowe, górskie  
i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, 
turzycowisk i mechowisk, gr>d Wrodkowoeuropejski  
i subkontynentalny, bory i lasy bagienne, łCgi 
wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, wraz  
z faun> je zamieszkuj>c>. 

 
Rozdział ń3 

Ustalenia dotycz>ce stawki procentowej, na 
podstawie której ustala siC opłatC, o której mowa  

w art. 36 ust. 4 ustawy 
 

§ 28. Na terenach oznaczonych na rysunkach planów 
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 „KDWX”  

i „RM”ś 
2) 30 - dla terenów oznaczonych symbolem „ML”. 
 

 
 
 

Dział II 
Przepisy szczegółowe 

 
Rozdział ń3 

Ustalenia niepowtarzalne dotycz>ce czCWci terenów  
w zakresie okreWlonym w rozdziałach Nr 2÷7 

 
§ 29. W granicach obszarów objCtych „miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego działki nr 44  
i czCWci działki nr 45 w obrCbie Stara Rzeka, w gminie 
Osie”, o których mowa w § 1, pkt 1 niniejszej uchwały, 
ustala siCŚ 
1) tereny oznaczone na rysunku planów symbolami 

„ML1”, o powierzchni 0,66 ha oraz „ML2”,  
o powierzchni 0,67 ha, przeznacza siC pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn> letni> bez prawa do 
wyodrCbnienia lokalu ucytkowego, z mocliwoWci> 
podziału kacdego z nich na maksymalnie dwie 
działki budowlane o powierzchni nie mniejszej nic 
3000 m2; 

2) na działkach wydzielonych z terenów oznaczonych 
symbolami funkcji „ML1” i „ML2” wymaga siC 
sytuowania budynków z głównymi kalenicami  
i kierunkami nachylenia głównych połaci 
równoległymi lub prostopadłymi do północno 
wschodnie granicy terenu oznaczonego symbolem 
„ML2”.  

 
§ 30. W granicach obszaru objCtego „miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego terenu działki  
nr 136/3 w obrCbie Stara Rzeka, w gminie Osie”,  
o którym mowa w § 1, pkt 2 niniejszej uchwały, ustala 
siCŚ 
1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem „RM”, 

o powierzchni 0,342 ha, przeznacza siC pod 
zabudowC zagrodow> z funkcj> mieszkaniow> typu 
jednorodzinnego, z zakazem budowy budynków 
inwentarskich, bez prawa do wyodrCbnienia lokalu 
ucytkowego, bez prawa podziału na mniejsze działki 
budowlane; 

2) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 
„ML1”, o powierzchni 0,445 ha oraz „ML2”,  
o powierzchni 1,430 ha, przeznacza siC pod 
zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn> rekreacyjn>, 
letni> bez prawa do wyodrCbnienia lokalu 
ucytkowego,  

3) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
„ML2”, dopuszcza siC podzielić na maksymalnie 
trzy działki budowlane o powierzchni nie mniejszej 
nic 4000 m2 kacdaś 

4) zakazuje siC podziału terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem „ML1”, na mniejsze 
działki budowlaneś 

5) na działkach wydzielonych z terenów oznaczonych 
symbolami „RM”, „ML1” i „ML2” wymaga siC 
sytuowania budynków z głównymi kalenicami  
i kierunkami nachylenia głównych połaci 
równoległymi lub prostopadłymi do linii 
rozgraniczaj>cej teren z przyległ> droga gminn> (od 
strony północno-zachodniej).  
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Dział III 
Przepisy koMcowe 

 
Rozdział ń3 

Przepisy o wejWciu uchwały w cycie 
 

§ 31. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 
Gminy. 

 
§ 32. Uchwała podlega ogłoszeniu przez 

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

 
§ 33. 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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