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Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XI/92/2011  

Rady Miejskiej w Osiecznej  
z dnia 27 października 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 
KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY OSIECZNA ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA ZGOD-
NIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH  
 
 Rozstrzygnićcie dotyczy miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 
letniskowej w miejscowoċci Grodzisko, gmina 
Osieczna. 
 
 Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) 
oraz w związku z art. 165a ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
249 poz. 2104 ze zmianami) i art. 7 ust. 1 pkt. 2 i 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmia-
nami), w nawiązaniu do „Prognozy skutków finan-
sowych uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu zabudowy letnisko-
wej w miejscowoċci Grodzisko, gmina Osieczna” 
ustala sić nastćpujący sposób realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadaĉ własnych gminy oraz 
zasady ich finansowania: 

1. Pokrycie kosztów budowy nastćpujących in-
westycji, bćdących zadaniami własnymi gminy 
Osieczna: 

1) rozbudowy wiejskiej sieci wodociągowej, dla 
doprowadzenia wody do terenów planowanej 
zabudowy letniskowej, nastąpić może ze 
ċrodków Zakładu Usług Wodnych we 
Wschowie, na zasadach i w terminie ustalo-
nym przez wyżej wymieniony zakład,  

2) budowy wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, 
dla zapewnienia możliwoċci odprowadzenia 
ċcieków z terenów planowanej zabudowy let-
niskowej, nastąpić może ze ċrodków Gminy w 
ramach skanalizowania miejscowoċci Grodzi-
sko, po ujćciu inwestycji w budżecie Gminy 
Osieczna, nie wczeċniej jednak niż po 2015 
roku. 

2. Przewiduje sić możliwoċć pokrycia czćċci 
wydatków, o których mowa w punkcie 1 i 2 ze ċrod-
ków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. 
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UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W OSIECZNEJ 

 z dnia 27 października 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

w miejscowości Kąkolewo, gmina Osieczna - działki numer ewidencyjny: 240/1, 240/4, 241, 242/5, 
240/5 oraz część działek numer 240/6 i 449. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze 
zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) 
oraz w związku z uchwałami Rady Miejskiej w 
Osiecznej: Nr XXXVIII/347/2010 z dnia 16 wrzeċnia 
2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu w miejscowoċci Kąkolewo, 
gmina Osieczna – działki numer ewidencyjny: 
240/1, 240/3, 240/4, 241 i 242/5 oraz czćċć działki 
numer 449 i Nr X/86/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/347/2010 z 
dnia 16 wrzeċnia 2010 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu w miejscowoċci 
Kąkolewo, gmina Osieczna, po stwierdzeniu, że 

plan nie narusza ustaleĉ Studium uwarunkowaĉ i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Osieczna zatwierdzonego uchwałą Nr 
XXIII/148/2001 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 
28 czerwca 2001 r. ze zmianami Rada Miejska w 
Osiecznej uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej i zagrodowej w miejsco-
woċci Kąkolewo, gmina Osieczna – działki o nume-
rach ewidencyjnych: 240/1, 240/4, 241, 242/5, 240/5 
(dawniej czćċć działki numer 240/3) oraz czćċć 
działek numer 449 i 240/6 (dawniej czćċć działki 
numer 240/3), zwany dalej planem. 

2. Granice obowiązywania planu okreċla ry-
sunek w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem pla-
nu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwa-
ły. 
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3. Integralnymi czćċciami uchwały są załącz-
niki: 

1) czćċć graficzna - rysunek planu w skali 
1:1000 - załącznik Nr 1 do niniejszej uchwa-
ły, 

2) rozstrzygnićcia Rady Miejskiej w Osiecznej 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych 
do wyłożonego do publicznego wglądu 
projektu planu miejscowego - załącznik Nr 
2 do niniejszej uchwały, 

3) rozstrzygnićcia Rady Miejskiej w Osiecznej 
w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej oraz zasadach ich finansowania 
- załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 1. Przedmiotem planu jest przeznaczenie tere-
nów rolnych pod lokalizacjć zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oraz związanych z nią sieci i 
obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyj-
nej. 

2. Zakres ustaleĉ planu jest zgodny z art. 15 
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) planie– należy przez to rozumieć miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzenne-
go, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwa-
ły, 

2) uchwale– należy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć Rady Miejskiej w Osiecznej, 

3) rysunku planu– należy przez to rozumieć 
graficzny zapis planu stanowiący załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały, 

4) obszarze– należy przez to rozumieć cały 
obszar objćty planem, w granicach przed-
stawionych na rysunku planu, 

5) terenie– należy przez to rozumieć czćċć ob-
szaru wydzieloną na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi, oznaczoną symbolem 
funkcji i numerem, 

6) linii rozgraniczającej– należy przez to ro-
zumieć linić rozdzielającą tereny o różnym 
przeznaczeniu (funkcji) lub różnym sposo-
bie zagospodarowania, 

7) przeznaczeniu podstawowym– należy przez 
to rozumieć przeznaczenie, które w wyniku 
realizacji planu musi przeważać na danym 
terenie wyznaczonym liniami rozgranicza-
jącymi, 

8) przeznaczeniu dopuszczalnym– należy 
przez to rozumieć inne niż podstawowe ro-
dzaje przeznaczenia, które uzupełniają lub 
wzbogacają przeznaczenie podstawowe, 

9) obowiązującej linii zabudowy– należy przez 
to rozumieć linie, przy których należy sytu-
ować elewacje frontowe (ċciany zewnćtrz-
ne) budynków przeznaczenia podstawowe-
go oraz dopuszczonych w planie nadziem-
nych czćċci budowli; obowiązująca linia 

zabudowy stanowi jednoczeċnie nieprze-
kraczalną linić zabudowy dla pozostałych 
budynków i budowli; warunek uznaje sić za 
spełniony w przypadku sytuowania min. 
50% powierzchni elewacji w obowiązującej 
linii zabudowy, 

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy- należy 
przez to rozumieć linić okreċlającą maksy-
malny zasićg usytuowania na terenie jed-
nostki wszelkich dopuszczonych w planie 
nadziemnych czćċci budynków i budowli 
(w rozumieniu prawa budowlanego) chyba, 
że ustalenia szczegółowe planu stanowią 
inaczej; nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie dotyczą: okapów, gzymsów, balkonów, 
tarasów, galerii, schodów zewnćtrznych, 
werand, wykuszy, zadaszeĉ nad wejċciami 
do budynków, elementów odwodnienia, 
zdobieĉ elewacji i innych podobnych ele-
mentów budynków oraz nie ograniczają lo-
kalizacji takich obiektów jak: ogrodzenia, 
drogi, dojazdy, parkingi terenowe, chodni-
ki, dojċcia oraz liniowe elementy sieci 
technicznych i uzbrojenia terenu, 

11) proponowanej linii podziałów wewnćtrz-
nych– należy przez to rozumieć linić, której 
przebieg na rysunku planu nie jest obowią-
zujący i może podlegać modyfikacjom, na 
warunkach okreċlonych w ustaleniach 
szczegółowych uchwały, 

12) wskaźniku intensywnoċci zabudowy– nale-
ży przez to rozumieć wyrażony 
w procentach stosunek powierzchni zabu-
dowy do powierzchni działki lub terenu, na 
którym usytuowane są budynki, 

13) zabudowie– należy przez to rozumieć 
wszelkie obiekty budowlane, w rozumieniu 
przepisów prawa budowlanego 
z wyłączeniem: dróg, chodników, parkin-
gów terenowych, liniowych elementów 
oraz urządzeĉ i sieci infrastruktury tech-
nicznej, pomników, wolnostojących – trwa-
le związanych z gruntem urządzeĉ rekla-
mowych oraz obiektów małej architektury, 

14) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej– 
należy przez to rozumieć budynek miesz-
kalny jednorodzinny (w rozumieniu przepi-
sów odrćbnych) lub zespół takich budyn-
ków w układzie wolnostojącym wraz z 
przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających 
w nich rodzin budynkami garażowymi i go-
spodarczymi oraz zielenią towarzyszącą, 

15) zbiorczych sieciach i obiektach infrastruktu-
ry– należy przez to rozumieć sieci i obiekty 
związane z uzbrojeniem terenu obsługujące 
wićcej niż jedną działkć, dla których w pla-
nie nie okreċla sić jednoznacznej lokalizacji, 

16) przepisach odrćbnych i szczególnych- nale-
ży przez to rozumieć obowiązujące przepisy 
ustaw wraz z aktami wykonawczymi, obo-
wiązujące normy oraz warunki i ogranicze-
nia w dysponowaniu terenem wynikające z 
prawomocnych decyzji administracyjnych. 
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§ 4. 1. Rysunek planu obowiązuje w granicach 
obszaru objćtego planem. 

2. Liczby wystćpujące przed symbolami tere-
nów mają znaczenie porządkowe i merytoryczne. 

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, 
bćdące obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objćtego planem, 
2) przeznaczenie (funkcja) terenów, 
3) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania, 

4) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabu-
dowy, 

5) wymiarowanie w metrach dotyczące dróg i 
linii zabudowy. 

4. Wymiarowanie w metrach proponowa-
nych linii podziałów wewnćtrznych nie jest obo-
wiązującym ustaleniem planu. 

 
§ 5. 1. Na obszarze objćtym planem ustala sić 
nastćpujące przeznaczenie terenów: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – oznaczone symbolami1MN – 
6MN, 

2) teren istniejącej zabudowy zagrodowej – 
oznaczony symbolem RM, 

3) teren energetyki – oznaczony symbolem E, 
4) tereny komunikacji: 
a) istniejąca droga publiczna lokalna – ozna-

czona symbolem KDL; 
b) istniejąca droga dojazdowa – oznaczona 

symbolem1KDD; 
c) planowana droga dojazdowa – oznaczona 

symbolem2KDD; 
d) planowane drogi wewnćtrzne dojazdowe – 

ciągi pieszo-jezdne – oznaczone symbolami 
1KDWD i 2KDWD. 

2. Szczegółowe zasady zagospodarowania 
terenów, o których mowa w ust. 1 zawarto w §17 – 
§20. 

3. Ustala sić podział obszaru objćtego pla-
nem na tereny funkcjonalne i działki, liniami roz-
graniczającymi: 

1) ċciċle okreċlonymi rozdzielającymi tereny o 
różnym sposobie użytkowania – linie roz-
graniczające tereny o różnym przeznacze-
niu (funkcji) lub różnych zasadach zago-
spodarowania, 

2) postulowanymi rozdzielającymi tereny o 
tym samym sposobie użytkowania – pro-
ponowane linie podziałów wewnćtrznych. 

4. Ustala sić obowiązujące i nieprzekraczalne 
linie zabudowy według rysunku planu – załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 6. Na obszarze objćtym planem kształtowanie i 
ochronć ładu przestrzennego należy realizować 
poprzez: 

1) wprowadzenie nowej zabudowy w ċciċle 
wyznaczonych ramach przypisanych dla 
każdego terenu, 

2) zachowanie obowiązującej i nieprzekra-
czalnej linii zabudowy, gabarytów obiek-
tów i wielkoċci powierzchni zabudowy. 

 
§ 7. Ustala sić nastćpujące warunki zagospodaro-
wania terenów wynikające z zasad ochrony ċro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) na terenach zainwestowanych i planowa-
nych do zainwestowania nakazuje sić po-
zostawienie powierzchni biologicznie czyn-
nych w wielkoċciach okreċlonych w ustale-
niach szczegółowych - §17 i §18, 

2) warstwa próchniczna gleby z terenów prze-
znaczonych pod trwałą zabudowć musi zo-
stać zdjćta i rozplanowana w obrćbie ob-
szaru objćtego planem lub wykorzystana 
na innych, wskazanych przez służby gmin-
ne, terenach np. wymagających rekultywa-
cji, 

3) masy ziemne, przemieszczane w trakcie 
prowadzonych prac budowlanych, należy 
w pierwszej kolejnoċci zagospodarować w 
granicach własnej działki lub na obszarze 
planu, a w przypadku braku takiej możli-
woċci, urobek wywozić na miejsce wskaza-
ne przez służby gminne, 

4) na obszarze objćtym planem ustala sić za-
sady prowadzenia gospodarki odpadami 
stałymi: 

a) wprowadza sić zasadć zorganizowanego 
systemu gromadzenia i zagospodarowania 
odpadów, zgodnie z obowiązującym Pla-
nem Gospodarki Odpadami Gminy Osiecz-
na; 

b) ustala sić czasowe gromadzenie odpadów 
w indywidualnych zamykanych pojemni-
kach, zlokalizowanych w granicach wła-
snych działek, 

c) ustala sić obowiązek segregacji powstają-
cych odpadów. Pojemniki do selektywnej 
zbiórki odpadów lokalizować w pasach 
dróg lokalnych i wewnćtrznych, 

d) w celu dalszej przeróbki odpadów - odzy-
sku lub unieszkodliwiania, ustala sić ich 
wywóz poza obszar objćty planem, przez 
odpowiednie wyznaczone do tego celu 
podmioty posiadające stosowne, przewi-
dziane prawem zezwolenia. 

5) na obszarze objćtym planem gospodarkć 
ċciekową prowadzić zgodnie z ustaleniami 
§15, 

6) w zakresie ochrony przed hałasem, obo-
wiązują zgodnie z przepisami odrćbnymi 
dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej oraz zagrodowej, 
oznaczonych symbolami:1MN – 6MN,MR– 
poziom hałasu jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
§ 8. Ustala sić nastćpujące warunki zagospodaro-
wania terenów wynikające z zasad ochrony dzie-
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dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

1) ze wzglćdu na wystćpowanie zaewidencjo-
nowanego stanowiska archeologicznego nr 
AZP 64-24/34 obszar planu objćty zostaje 
strefą ochrony archeologicznej W, 

2) w obszarze objćtym planem przedmiotem 
ochrony archeologicznej są ruchome 
i nieruchome zabytki archeologiczne, 

3) w przypadku odnalezienia podczas prowa-
dzenia prac ziemnych obiektów archeolo-
gicznych, na obszarze objćtym planem na-
leży niezwłocznie powiadomić właċciwy 
Urząd Ochrony Zabytków, celem okreċlenia 
warunków dopuszczających do realizacji 
inwestycji w zakresie ochrony archeolo-
gicznej o ile taki obowiązek wynika 
z przepisów odrćbnych. 

 
§ 9. Ustala sić nastćpujące warunki zagospodaro-
wania terenów wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 

1) na obszarze objćtym planem przestrzenie 
publiczne stanowią tereny komunikacji, 
oznaczone na rysunku planu symbolami 
KDL ,KDD, KDWD, 

2) na terenach przestrzeni publicznych, wy-
mienionych w ust. 1 zabrania sić umiesz-
czania: 

a) noċników reklamowych i reklam w pasach 
drogowych, 

b) reklam na pniach drzew przydrożnych. 
3) na terenach przestrzeni publicznych, wy-

mienionych w ust. 1 dopuszcza sić: 
a) lokalizacjć zbiorczych sieci i obiektów in-

frastruktury technicznej; 
b) lokalizacjć ciągów pieszych i ċcieżek rowe-

rowych; 
c) lokalizacjć obiektów małej architektury, 

wiat i przystanków autobusowych; 
d) zagospodarowanie zielenią urządzoną. 
 

§ 10. Wymogi dotyczące parametrów, wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu okreċlają ustalenia szczegółowe, zawarte 
w §17 – §20. 
 
§ 11. 1. W granicach obszaru objćtego planem nie 
wystćpują tereny i obiekty podlegające ochronie, 
ustalone na podstawie przepisów odrćbnych, w 
tym: 

1) obszary i obiekty przyrodnicze objćte 
ochroną prawną w rozumieniu ustawy o 
ochronie przyrody; 

2) obszary stref ochronnych ujćć wody; 
3) tereny górnicze wymagające okreċlenia 

sposobu ich zagospodarowania; 
4) tereny narażone na niebezpieczeĉstwo 

powodzi; 
5) tereny zagrożone osuwaniem sić mas 

ziemnych, wymagające okreċlenia sposobu 
ich zagospodarowania. 

2. Nie wprowadza sić ustaleĉ dotyczących 
granic i sposobu zagospodarowania wyżej wy-
mienionych terenów. 

 
§ 12. 1. Na obszarze objćtym planem nie wystćpu-
ją tereny wymagające scaleĉ i podziałów nieru-
chomoċci przeprowadzanych według przepisów 
odrćbnych. 

2. Na obszarze planu ustala sić nastćpujące 
warunki podziału nieruchomoċci: 

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczonych symbolam1MN 
– 6MNdopuszcza sić wydzielenie działek 
budowlanych pod warunkiem zachowania: 

a) minimalnej powierzchni działki – 700 m2; 
b) minimalnej szerokoċci działki od strony uli-

cy dojazdowej – 20 m. 
2) ustala sić kąt położenia granic działki w 

stosunku do pasa drogowego od strony 
ulicy dojazdowej - 90°. Dopuszcza sić w 
uzasadnionych przypadkach kąty od 75° do 
110°, 

3) dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
oznaczonych symbolem MN dopuszcza sić 
wydzielenie działek budowlanych pod 
obiekty i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej, w wielkoċci okreċlonej przepisami 
odrćbnymi lub wymaganej przez właċcicie-
la infrastruktury, 

4) na obszarze objćtym planem zakazuje sić 
wydzielania działek budowlanych bez bez-
poċredniego dostćpu do drogi. 

 
§ 13. Ustala sić nastćpujące szczególne warunki 
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w 
ich użytkowaniu: 

1) zakazuje sić lokalizacji obiektów budowla-
nych o wysokoċci wićkszej lub równej 50 
m, 

2) na terenach oznaczonych symbolami 1MN 
i 3MNnakazuje sić pozostawienie wzdłuż 
istniejącego rowu melioracyjnego nie 
ogrodzonego pasa o szerokoċci min. 2 m, 
umożliwiającego swobodny dostćp do ro-
wu, 

3) dla istniejącej linii energetycznej SN wy-
znacza sić strefć technologiczną – po 5 m 
od skrajni przewodu, w której obowiązuje 
zakaz lokalizacji drzew oraz obiektów bu-
dowlanych naziemnych, z wyjątkiem obiek-
tów elektroenergetycznych. 

 
§ 14. Ustala sić nastćpujące warunki i zasady ob-
sługi terenów w zakresie komunikacji: 

1) obsługć komunikacyjną obszaru objćtego 
planem stanowić bćdą: 

a) KDL– istniejąca publiczna droga-ulica Ja-
błonkowa, klasy lokalnej L; 

b) 1KDD– istniejąca droga dojazdowa; 
c) 2KDD– planowana droga dojazdowa, klasy 

dojazdowej D; 
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d) 1KDWD i 2KDWD– planowane drogi we-
wnćtrzne dojazdowe - ciągi pieszo-jezdne; 

2) tereny komunikacji, o których mowa w ust. 
1 lit. a)-d) stanowią przestrzeĉ publiczną 
ogólnodostćpną oraz przestrzeĉ służącą 
realizacji zbiorczych sieci infrastruktury 
technicznej. W tym celu w pasach drogo-
wych (pobocza) wyznaczyć należy pasy dla 
lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, 

3) przy skrzyżowaniach dróg wydzielić ċcićcia 
narożników działek dla prawidłowego wy-
konania połączeĉ dróg: 

a) o wymiarach 5m x 5m dla planowanej dro-
gi dojazdowej2KDD; 

b) o wymiarach 3m x 3m dla planowanych 
dróg wewnćtrznych 1KDWD i 2KDWD; 

4) ustala sić obowiązek zapewnienia miejsc 
postojowych w granicach własnych pose-
sji, w tym parkingów terenowych i garaży 
w iloċci nie mniejszej niż 2 miejsca posto-
jowe na jedną nieruchomoċć wliczając w to 
garaż. 

 
§ 15. 1. Ustala sić nastćpujące ogólne zasady wy-
posażenia obszaru objćtego planem w urządzenia 
infrastruktury technicznej: 

1) ustala sić docelowo realizacjć pełnego za-
kresu uzbrojenia terenu – sieci kanalizacyj-
nej, wodociągowej, gazowej, energetycznej 
i telekomunikacyjnej, poprzez rozbudowć 
istniejących i budowć nowych systemów 
infrastruktury, 

2) ustala sić lokalizacjć zbiorczych sieci i 
obiektów infrastruktury technicznej w pa-
sach drogowych za zgodą administratora 
drogi i w sposób nie kolidujący z funkcją 
komunikacyjną terenu, 

3) dopuszcza sić lokalizacjć zbiorczych sieci i 
obiektów infrastruktury technicznej na po-
zostałych terenach, 

4) lokalizacja obiektów infrastruktury tech-
nicznej spełniać musi warunki okreċlone w 
przepisach odrćbnych i szczególnych, 

5) dla obiektów infrastruktury technicznej nie 
obowiązują wyznaczone linie zabudowy, 

6) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie 
sieci i urządzeĉ infrastruktury technicznej 
wymagają uzyskania warunków technicz-
nych od Dysponentów sieci. 

2. Ustala sić nastćpujące szczegółowe zasady 
wyposażenia obszaru objćtego planem w urządze-
nia infrastruktury technicznej: 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodć: 
a) ustala sić zaopatrzenie w wodć pitną z sieci 

wodociągowej miejscowoċci Kąkolewo, po 
rozbudowie systemu zasilania miejscowo-
ċci, umożliwiającego zwićkszenie dostawy 
wody; 

b) do czasu rozbudowy systemu wodociągo-
wego dopuszcza sić dostawć wody z ujćć 
indywidualnych, zlokalizowanych na po-
szczególnych działkach; 

c) dostawa wody dla obszaru objćtego pla-
nem wymaga budowy pierċcieniowej sieci 
wodociągowej rozdzielczej, na warunkach 
okreċlonych przez Dysponenta sieci, 

d) ċrednica projektowanych wodociągów za-
pewniać musi dostawć wody do celów 
komunalnych i przeciwpożarowych, zgod-
nie z obowiązującymi przepisami odrćb-
nymi; 

2) w zakresie gospodarki ċciekowej: 
a) ustala sić docelowe odprowadzenie ċcie-

ków bytowych do planowanej kanalizacji w 
ulicy Jabłonkowej; 

b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitar-
nej na obszarze objćtym planem, dopusz-
cza sić gromadzenie ċcieków bytowych w 
zbiornikach bezodpływowych. Zbiorniki do 
czasowego gromadzenia ċcieków muszą 
być całkowicie szczelne i posiadać odpo-
wiedni atest; 

c) ċcieki ze zbiorników bezodpływowych mu-
szą być systematycznie wywożone przez 
koncesjonowanego przewoźnika do miejsc 
wskazanych przez służby gminne; 

d) ustala sić nakaz likwidacji zbiorników bez-
odpływowych i podłączenie do sieci kanali-
zacji sanitarnej po jej realizacji i urucho-
mieniu na obszarze objćtym planem; 

e) na obszarze objćtym planem nie dopuszcza 
sić budowy przydomowych oczyszczalni 
ċcieków; 

f) na obszarze objćtym planem dopuszcza sić 
lokalizacjć sieciowych i lokalnych prze-
pompowni ċcieków. Lokalizacje obiektów 
przepompowni spełniać muszą warunki 
okreċlone w przepisach szczególnych i od-
rćbnych; 

g) ustala sić indywidualne zagospodarowanie 
wód opadowych i roztopowych w grani-
cach działek. Zaleca sić stosowanie urzą-
dzeĉ do gromadzenia i rozsączania wód 
opadowych i roztopowych; 

h) ustala sić powierzchniowe odprowadzenie 
wód opadowych i roztopowych z planowa-
nych pasów drogowych. Dopuszcza sić lo-
kalizacjć podziemnych urządzeĉ do gro-
madzenia i rozsączania wyżej wymienio-
nych wód w pasach drogowych; 

3) w zakresie zaopatrzenia w energić elek-
tryczną: 

a) ustala sić zasilanie energetyczne obszaru 
objćtego planem z istniejącej napowietrz-
nej linii SN, na warunkach okreċlonych 
przez Dysponenta sieci; 

b) zasilanie energetyczne planowanych tere-
nów wymaga budowy stacji transformato-
rowej na terenie oznaczonym w planie 
symbolem E. Dopuszcza sić instalacjć słu-
powej stacji transformatorowej na istnieją-
cej linii SN; 

c) ustala sić na obszarze objćtym planem re-
alizacjć wyłącznie kablowych sieci energe-
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tycznych i oċwietleniowych. Zakazuje sić 
budowy nowych linii napowietrznych; 

d) dopuszcza sić lokalizacjć kontenerowej sta-
cji transformatorowej na innych terenach 
w zależnoċci od potrzeb użytkowników, 
pod warunkiem zapewnienia dojazdu. Lo-
kalizacja stacji spełniać musi warunki okre-
ċlone w przepisach szczególnych i odrćb-
nych; 

e) ustala sić doprowadzenie energii elek-
trycznej do działek poprzez realizacjć ka-
blowego systemu energetycznego niskiego 
napićcia. Dopuszcza sić lokalizacjć szafek 
kablowych w granicach pasów drogowych; 

4) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 
a) ustala sić ogrzewanie obiektów z indywi-

dualnych źródeł zlokalizowanych w grani-
cach wydzielonych działek; 

b) ustala sić stosowanie do celów grzewczych 
paliw charakteryzujących sić niskimi 
wskaźnikami emisyjnymi tj.: paliw płyn-
nych, gazowych i stałych (np. biomasa, 
drewno itp.) oraz alternatywnych źródeł 
energii i urządzeĉ do ich spalania charakte-
ryzujących sić wysokim stopniem spraw-
noċci; 

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 
a) ustala sić docelowo zaopatrzenie w gaz 

sieciowy obszaru objćtego planem, po re-
alizacji systemu gazowniczego na terenie 
miejscowoċci Kąkolewo; 

b) dopuszcza sić stosowanie indywidualnych 
systemów dostawy gazu. Lokalizacja indy-
widualnych zbiorników gazu spełniać musi 
warunki okreċlone w przepisach odrćbnych 
i szczególnych; 

6) w zakresie telekomunikacji: 
a) ustala sić realizacjć sieci telekomunikacyj-

nych na obszarze objćtym planem poprzez 
rozbudowć istniejącego systemu teleko-
munikacyjnego miejscowoċci Kąkolewo 
lub realizacjć sieci innego operatora, na 
warunkach okreċlonych przez Dysponenta 
sieci; 

b) ustala sić na obszarze objćtym planem re-
alizacjć kablowego systemu telekomunika-
cyjnego. 

 
§ 16. 1. Dla terenu objćtego planem nie okreċla sić 
sposobu i terminu tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenu. 

2. Do czasu realizacji ustaleĉ niniejszej 
uchwały tereny objćte planem pozostawia sić 
w dotychczasowym użytkowaniu. 

 
§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 1MN – 6MN, ustala sić przeznacze-
nie podstawowe –tereny zabudowy mieszkanio-
wej, jednorodzinnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala 
sić lokalizacjć wolnostojących budynków miesz-
kalnych, jednorodzinnych – maksymalnie jeden 
budynek mieszkalny na wydzielonej działce. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 
1 ustala sić przeznaczenie dopuszczalne – dopusz-
cza sić lokalizacjć: 

1) budynków garażowych i gospodarczych, 
2) ogrodów zimowych, stawów, basenów 

i innych obiektów sportu i rekreacji indy-
widualnej, 

3) obiektów małej architektury, 
4) obiektów i urządzeĉ infrastruktury tech-

nicznej, 
5) urządzonej zieleni towarzyszącej. 

4. Ustala sić nastćpujące warunki, zasady i 
standardy kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu: 

1) lokalizacja zabudowy w stosunku do granic 
działek: 

a) obowiązująca linia zabudowy – według ry-
sunku planu; 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy – według 
rysunku planu; 

c) od granic z sąsiadem, lokalizacjć należy 
ustalać w oparciu o przepisy odrćbne; 

d) dopuszcza sić lokalizacjć budynków gara-
żowych i gospodarczych w granicach dzia-
łek sąsiednich, pod warunkiem wspólnego 
ich usytuowania na graniczących ze sobą 
działkach, 

2) obowiązująca forma zabudowy mieszka-
niowej: 

a) maksymalna iloċć kondygnacji nadziem-
nych – dwie, w tym poddasze użytkowe; 

b) maksymalna wysokoċć budynku liczona od 
ċredniego poziomu otaczającego terenu: 

- 11,50 m do najwyższego punktu przekrycia 
dachu stromego, 

- 4,50 m do dolnej krawćdzi okapu lub 
gzymsu przy dachu stromym, 

- 8,00 m do najwyższego punktu przekrycia 
dachu lub attyki wieĉczącej dach płaski, 

c) dachy strome, dwu- lub czterospadowe o 
kącie nachylenia połaci dachowych od 25˚ 
do 45˚ lub dachy płaskie o kącie nachylenia 
do 10˚; 

d) dopuszcza sić kompozycyjną kompilacjć 
dachu stromego i płaskiego dla jednego 
budynku lub dla zabudowy na jednej dział-
ce, 

3) obowiązująca forma zabudowy garażowej i 
gospodarczej: 

a) garaże wbudowane, dobudowane lub wol-
nostojące zlokalizowane w poziomie ota-
czającego terenu, 

b) budynki gospodarcze wolnostojące, 
c) iloċć kondygnacji - maksymalnie jedna 

kondygnacja nadziemna, 
d) maksymalna wysokoċć budynku liczona od 

ċredniego poziomu otaczającego terenu: 
- 6 m do najwyższego punktu przekrycia da-

chu stromego, 
- 4 m do najwyższego punktu przekrycia da-

chu lub attyki wieĉczącej dach płaski, 
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e) architektura obiektów towarzyszących po-
winna być zharmonizowana z zabudową 
mieszkaniową. 

5. Maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 
30% powierzchni działki. 

6. Minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 60% powierzchni działki. 

7. Obsługa komunikacyjna terenów 
z istniejących i planowanych dróg według rysunku 
planu. 

8. Obowiązuje zapewnienie miejsc postojo-
wych w granicach własnej działki w iloċci okreċlo-
nej w § 14 ust. 4. 

 
§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem RM, ustala sić przeznaczenie podsta-
wowe –teren istniejącej zabudowy zagrodowej. 

2. Ustala sić zachowanie istniejącej funkcji 
terenu. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala 
sić adaptacjć istniejących budynków mieszkalnych 
i gospodarczych. Dopuszcza sić likwidacjć, prze-
budowć i rozbudowć istniejących oraz budowć 
nowych obiektów na zasadach okreċlonych w ust. 
5 – 9. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 do-
puszcza sić lokalizacjć: 

1) budynków garażowych i gospodarczych, 
2) obiektów małej architektury, 
3) obiektów i urządzeĉ infrastruktury tech-

nicznej, 
4) urządzonej zieleni towarzyszącej. 

5. Ustala sić nastćpujące warunki, zasady i 
standardy kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu: 

1) lokalizacja zabudowy w stosunku do granic 
działek: 

a) obowiązująca linia zabudowy – według ry-
sunku planu; 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy – według 
rysunku planu, 

c) nie dopuszcza sić lokalizacji budynków ga-
rażowych i gospodarczych w granicach 
działek sąsiednich, 

2) obowiązująca forma zabudowy mieszka-
niowej i gospodarczej: 

a) maksymalna iloċć kondygnacji nadziem-
nych – dwie, w tym poddasze użytkowe; 

b) maksymalna wysokoċć budynku liczona od 
ċredniego poziomu otaczającego terenu: 

- 11,50 m do najwyższego punktu przekrycia 
dachu stromego, 

- 4,50 m do dolnej krawćdzi okapu lub 
gzymsu przy dachu stromym, 

- 8,00 m do najwyższego punktu przekrycia 
dachu lub attyki wieĉczącej dach płaski, 

c) dachy strome, dwu- lub czterospadowe o 
kącie nachylenia połaci dachowych od 25˚ 
do 45˚ lub dachy płaskie o kącie nachylenia 
do 10˚; 

d) dopuszcza sić kompozycyjną kompilacjć 
dachu stromego i płaskiego dla zabudowy 
na jednej działce, 

3) obowiązująca forma zabudowy garażowej: 
f) garaże wbudowane, dobudowane lub wol-

nostojące zlokalizowane w poziomie ota-
czającego terenu; 

g) iloċć kondygnacji - maksymalnie jedna 
kondygnacja nadziemna; 

h) maksymalna wysokoċć budynku liczona od 
ċredniego poziomu otaczającego terenu: 

- 6 m do najwyższego punktu przekrycia da-
chu stromego, 

- 4 m do najwyższego punktu przekrycia da-
chu lub attyki wieĉczącej dach płaski, 

i) architektura obiektów towarzyszących po-
winna być zharmonizowana z zabudową 
mieszkaniową. 

6. Maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 
50% powierzchni działki. 

7. Minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 30% powierzchni działki. 

8. Obsługa komunikacyjna terenu z istnieją-
cych dróg według rysunku planu. 

9. Obowiązuje zapewnienie miejsc postojo-
wych w granicach własnej działki w iloċci okreċlo-
nej w § 14 ust. 4. 

 
§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem E, ustala sić przeznaczenie podstawo-
we –teren energetyki. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala 
sić lokalizacjć stacji transformatorowej. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 do-
puszcza sić lokalizacjć: 

1) innych obiektów infrastruktury technicznej 
np. przepompowni ċcieków, 

2) zieleni urządzonej. 
 

§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami: KDL, 1KDD i 2KDD, 1KDWD i 
2KDWD ustala sić przeznaczenie podstawowe –
tereny komunikacji. 

2. Wyznacza sić teren komunikacji oznaczony 
symbolem KDL o funkcji publicznej drogi lokalnej i 
ustala sić: 

1) istniejąca droga lokalna – ulica Jabłonkowa 
- klasy L, 

2) szerokoċć pasa drogowego – według ry-
sunku planu, 

3) droga jedno-jezdniowa, dwu-pasowa o mi-
nimalnej szerokoċci jezdni – 6 m, 

4) jezdnia o nawierzchni utwardzonej – asfal-
towej, 

5) dopuszcza sić lokalizacjć oċwietlenia ulicz-
nego i sieci zbiorczych oraz urządzeĉ infra-
struktury technicznej, 

6) dopuszcza sić lokalizacjć zieleni izolacyjnej 
i ozdobnej, 

7) dopuszcza sić lokalizacjć chodnika od stro-
ny planowanej zabudowy i ċcieżki rowero-
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wej o parametrach technicznych okreċlo-
nych w przepisach odrćbnych, 

8) dopuszcza sić wjazdy bramowe na posesje. 
3. Wyznacza sić teren komunikacji oznaczony 

symbolem 1KDD o funkcji drogi dojazdowej i usta-
la sić: 

1) istniejąca droga dojazdowa – gruntowa, 
2) szerokoċć pasa drogowego według rysun-

ku planu; wymagane poszerzenie pasa 
drogowego do minimalnej szerokoċci 5 m, 

3) ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni grunto-
wej ulepszonej lub z kostki brukowej, płyt 
itp., 

4) dopuszcza sić lokalizacjć oċwietlenia ulicz-
nego i sieci zbiorczych oraz urządzeĉ infra-
struktury technicznej, 

5) dopuszcza sić wjazdy bramowe na posesje. 
4. Wyznacza sić teren komunikacji oznaczony 

symbolem 2KDD o funkcji drogi dojazdowej i usta-
la sić: 

1) planowana droga dojazdowa – klasy D, 
2) szerokoċć pasa drogowego – minimum 10 

m, 
3) droga jedno-jezdniowa, dwu-pasowa 

o minimalnej szerokoċci jezdni – 5 m, 
4) docelowo jezdnia o nawierzchni utwardzo-

nej – asfaltowej lub z kostki brukowej, płyt 
itp., 

5) dopuszcza sić lokalizacjć oċwietlenia ulicz-
nego i sieci zbiorczych oraz urządzeĉ infra-
struktury technicznej, 

6) dopuszcza sić lokalizacjć wiat i przystan-
ków autobusowych oraz miejsc postojo-
wych, 

7) dopuszcza sić lokalizacjć zieleni izolacyjnej 
i ozdobnej, 

8) dopuszcza sić lokalizacjć obustronnych 
chodników o minimalnej szerokoċci 1,5 m, 

9) dopuszcza sić wjazdy bramowe na posesje, 
10) dopuszcza sić realizacjć drogi jako ciągu 

pieszo-jezdnego o nawierzchni ułatwiającej 
wsiąkanie wody. 

5. Wyznacza sić tereny komunikacji oznaczo-
ne symbolem 1KDWD i 2KDWD o funkcji dróg 
wewnćtrznych, dojazdowych i ustala sić: 

1) szerokoċć pasa drogowego – minimum 
6 m, 

2) ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z materia-
łów ułatwiających wsiąkanie wody, 

3) dopuszcza sić lokalizacjć oċwietlenia ulicz-
nego i sieci zbiorczych oraz urządzeĉ infra-
struktury technicznej, 

4) dopuszcza sić lokalizacjć zieleni izolacyjnej 
i ozdobnej, 

5) dopuszcza sić wjazdy bramowe na posesje. 
 

§ 21. Na obszarze objćtym planem przeznacza sić 
na cele nierolnicze 0,4864 ha gruntów rolnych 
klasy III oraz 5,1944 ha gruntów rolnych klasy IVa, 
dla których nie jest wymagane uzyskanie zgody na 
zmianć przeznaczenia na cele nierolnicze i niele-
ċne. 
 
§ 22. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12, art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów o 
nowych funkcjach, wyznaczonych w niniejszej 
uchwale, ustala sić wysokoċć stawki służącej nali-
czaniu opłaty z tytułu wzrostu wartoċci nierucho-
moċci: 

1) dla terenów oznaczonych symbolem MN –
20%, 

2) dla pozostałych terenów – 0%. 
 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Osieczna. 
 
§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego oraz podlega publika-
cji na stronie internetowej Gminy Osieczna. 

 
 Przewodniczący 

Rady Miejskiej 
w Osiecznej 

(-) Roman Lewicki 
  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 341 – 34064 – Poz. 5785 
 

 

  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 341 – 34065 – Poz. 5785 
 

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XI/93/2011  

Rady Miejskiej w Osiecznej  
z dnia 27 października 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 17 PKT 11 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO WY-
ŁOŻONEGO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
 
 
 Rozstrzygnićcie dotyczy miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu w 
miejscowoċci Kąkolewo, gmina Osieczna – działki 
numer ewidencyjny: 240/1, 240/4, 241, 242/5, 240/5 
oraz czćċć działek numer 240/6 i 449. 
 
 Do wyłożonego do publicznego wglądu w 
dniach od 16 sierpnia 2011 r. do 5 wrzeċnia 2011 r. 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w miejscowoċci Kąkolewo, 
gmina Osieczna – działki numer ewidencyjny: 
240/1, 240/4, 241, 242/5, 240/5 oraz czćċć działek 
numer 240/6 i 449, w przewidzianym ustawą ter-
minie nie wpłynćła żadna uwaga. 
  

 
Załącznik Nr 3  

do Uchwały Nr XI/93/2011  
Rady Miejskiej w Osiecznej  

z dnia 27 października 2011 r. 
 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 
KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY OSIECZNA ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA ZGOD-
NIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH  
 
 
 Rozstrzygnićcie dotyczy miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu w miej-
scowoċci Kąkolewo, gmina Osieczna – działki numer 
ewidencyjny: 240/1, 240/4, 241, 242/5, 240/5 oraz 
czćċć działek numer 240/6 i 449. 
 
 Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) 
oraz w związku z art. 165a ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
249 poz. 2104 ze zmianami) i art. 7 ust. 1 pkt. 2 i 
3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmia-
nami), w nawiązaniu do „Prognozy skutków finan-
sowych uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu w miejscowoċci Ką-
kolewo, gmina Osieczna” ustala sić nastćpujący 
sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadaĉ własnych gminy oraz zasady ich finansowania: 

1. Pokrycie kosztów budowy nastćpujących in-
westycji, bćdących zadaniami własnymi gminy 
Osieczna: 

1) rozbudowy wiejskiej sieci wodociągowej, 
planowanej dla obsługi obszaru planu, nastą-
pi ze ċrodków Zakładu Usług Wodnych we 
Wschowie, na zasadach i w terminie ustalo-
nym przez wyżej wymieniony zakład; 

2) rozbudowy wiejskiej sieci kanalizacji sanitar-
nej, planowanej dla obsługi obszaru planu, 
nastąpi ze ċrodków gminy, po ujćciu inwesty-
cji w budżecie gminy Osieczna, nie wczeċniej 
jednak niż po 2015 roku. 

2. Przewiduje sić możliwoċć pokrycia czćċci 
wydatków, o których mowa w punkcie 1 i 2 ze ċrod-
ków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


