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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
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) i 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 związ-
ku z uchwaEą Nr XVIII/139/2008 Rady Miejskiej w 
Osiecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie 
miejscowo[ci Kąkolewo, gmina Osieczna - dziaEka o 
numerze ewidencyjnym 334, po stwierdzeniu zgod-
no[ci planu z ustaleniami Studium uwarunkowaG i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Osieczna - zmiana Studium uchwalona uchwa-
Eą Nr XXX/274/2009 Rady Miejskiej w Osiecznej z 
dnia 17 grudnia 2009 r. Rada Miejska w Osiecznej 
uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu zabudowy mieszka-
niowej w obrębie miejscowo[ci Kąkolewo, gmina 
Osieczna - dziaEka o numerze ewidencyjnym 334.

2. Plan obejmuje obszar skrajnej, wschodniej czę-
[ci miejscowo[ci Kąkolewo, gmina Osieczna ograni-
czony odpowiednio:

1) od póEnocy - pasem gminnej drogi lokalnej oraz 
terenami planowanej zabudowy mieszkaniowej,

2) od wschodu - terenami upraw rolnych,
3) od poEudnia - pasem rowu melioracyjnego i te-

renami upraw rolnych,
4) od zachodu - pasem drogi lokalnej oraz terenem 

upraw rolnych i terenem urządzeG kanalizacyjnych.
3. Granice planu okre[la rysunek będący zaEączni-

kiem Nr 1 do niniejszej uchwaEy.

§2. 1. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są zaEącz-
niki:

1) czę[ć graficzna - rysunek planu w skali 1:1000 
- zaEącznik Nr 1 do niniejszej uchwaEy,

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Osiecznej w 
sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyEoro-
nego do publicznego wglądu projektu planu miejsco-
wego - zaEącznik Nr 2 do niniejszej uchwaEy,

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Osiecznej w 
sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie, in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz 
zasadach ich finansowania - zaEącznik Nr 3 do ni-
niejszej uchwaEy.

§3. 1. Przedmiot i zakres ustaleG planu:

1) przedmiotem ustaleG planu są tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) zakres ustaleG planu jest zgodny z art. 15 ust. 
2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym.

§4. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1) przepisach szczególnych i odrębnych - nalery 
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowa-
niu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji 
administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego),

2) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
warać na danym obszarze, wyznaczonym liniami 
rozgraniczającymi,

3) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalery przez to 
rozumieć inne nir podstawowe rodzaje przeznacze-
nia, które uzupeEniają przeznaczenie podstawowe,

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć minimalną odlegEo[ć lokalizacji budyn-
ków od linii rozgraniczającej obszar przeznaczony 
pod zabudowę,

5) dopuszczalnej wysoko[ci zabudowy - nalery 
przez to rozumieć odlegEo[ć od terenu do kaleni-
cy lub najwyrszego punktu na pokryciu dachu bez 
masztów odgromnikowych, anten i kominów w me-
trach (nie dotyczy akcentów architektonicznych),

6) zbiorczych sieciach infrastruktury technicznej - 
nalery przez to rozumieć sieci i obiekty obsEugujące 
więcej nir jedną dziaEkę.

§5. 1. Rysunek planu obowiązuje w granicach te-
renu objętego planem.

2. Liczby występujące przed symbolami terenów 
mają znaczenie porządkowe i merytoryczne.

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu będące 
obowiązującymi ustaleniami planu:

1) przeznaczenie (funkcja) terenów,
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy.

§6. 1. Ustala się następujące przeznaczenie tere-
nów:

1) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej,

2) ZI - teren zieleni izolacyjnej wysokiej,
3) KDW - teren komunikacji - droga wewnętrzna,

1921

UCHWADA Nr XXXII/295/2010 RADY MIEJSKIEJ W OSIECZNEJ

z dnia 16 lutego 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 102 ｠ 10956 ｠ Poz. 1921

4) KDL-r - teren komunikacji - rezerwa pod posze-
rzenie drogi gminnej, lokalnej,

5) E - teren energetyki - stacja transformatorowa.
2. Ustala się podziaE obszaru objętego planem na 

tereny funkcjonalne i dziaEki, liniami rozgraniczają-
cymi:

1) [ci[le okre[lonymi rozdzielającymi tereny o rór-
nym sposobie urytkowania,

2) [ci[le okre[lonymi rozdzielającymi tereny o tym 
samym sposobie urytkowania,

3) postulowanymi rozdzielającymi tereny o tym 
samym sposobie urytkowania.

3. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy we-
dEug rysunku planu - zaEącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwaEy.

4. Ustala się następujące wskapniki w zakresie 
podziaEu i zagospodarowania terenu dla zabudowy 
mieszkaniowej:

1) minimalna powierzchnia dziaEki - 800 m2,
2) minimalna szeroko[ć dziaEki - 20 m,
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 

60%,
4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30%,
5) zakazuje się wydzielania dziaEek budowlanych 

bez bezpo[redniego dostępu do drogi,
6) wysoko[ć wszelkich dopuszczonych elemen-

tów zagospodarowania terenu - maksymalnie do 30 
m od poziomu terenu.

5. Do czasu realizacji ustaleG niniejszej uchwaEy 
tereny objęte planem pozostawia się w dotychcza-
sowym urytkowaniu rolniczym.

§7. Na obszarze objętym planem ksztaEtowanie i 
ochronę Eadu przestrzennego nalery realizować po-
przez:

1) wprowadzenie nowej zabudowy w [ci[le wyzna-
czonych ramach przypisanych dla kardego terenu,

2) zachowanie linii zabudowy, gabarytów budyn-
ków i wielko[ci powierzchni zabudowy.

§8. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się na-
stępujące wymogi w zakresie ochrony [rodowiska i 
jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:

1) teren objęty planem poEorony jest w granicach 
Obszaru Chronionego Krajobrazu ｧKrzywiGsko-Osiec-
kiego wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego ChEa-
powskiego i kompleksem le[nym Osieczna-Góraｦ. 
Zagospodarowanie terenu speEniać musi wymogi 
ochrony okre[lone dla wyrej wymienionego obszaru,

2) warunki realizacji przedsięwzięć na obszarze 
objętym planem podlegają uzgodnieniu z Regional-
nym Dyrektorem Ochrony Zrodowiska w Poznaniu,

3) obszar objęty planem poEorony jest poza tere-
nami stref ochronnych ujęć wody i poza obszarem 
występowania podlegających ochronie urytecznych 
warstw wodono[nych,

4) warstwa próchniczna gleby z terenów przezna-
czonych pod trwaEą zabudowę musi zostać zdjęta i 
rozplanowana w obrębie obszaru objętego planem,

5) nakazuje się ochronę istniejącej zieleni i jej 
wzbogacanie poprzez nowe nasadzenia.

§9. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się na-
stępujące wymogi w zakresie ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków:

1) teren planu objęty jest strefą ochrony archeolo-
gicznej ｧWｦ,

2) wszelkie zamierzenia inwestycyjne na terenie 
objętym planem podlegają uzgodnieniu z konserwa-
torem zabytków, który okre[li warunki dopuszczają-
ce do realizacji inwestycji w zakresie ochrony zabyt-
ków archeologicznych.

§10. 1. Na obszarze objętym planem przestrzenie 
publiczne stanowią:

1) KDW - teren komunikacji - droga wewnętrzna,
2) KDL-r - teren komunikacji - rezerwa pod posze-

rzenie drogi gminnej, lokalnej,
3) ZI - teren zieleni izolacyjnej wysokiej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopusz-

cza się realizację chodników, elementów maEej ar-
chitektury, takich jak: Eawki, przystanki autobuso-
we, o ile nie koliduje to z urytkowaniem terenu.

3. Zakazuje się grodzenia terenów publicznych 
staEymi elementami ogrodzeniowymi.

4. Dopuszcza się sytuowanie w przestrzeniach pu-
blicznych sieci i obiektów infrastruktury technicznej.

§11. 1. Na obszarze objętym planem ukEad komu-
nikacyjny stanowią:

1) graniczące z obszarem planu - droga gminna i 
droga lokalna,

2) droga wewnętrzna - 8KDW.

§12. 1. Ustala się następujące ogólne zasady wy-
posarenia obszaru objętego planem w urządzenia 
infrastruktury technicznej:

1) ustala się docelowo realizację peEnego zakresu 
uzbrojenia terenu - sieci kanalizacyjnej, wodociągo-
wej, gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej 
poprzez rozbudowę istniejących i budowę nowych 
systemów infrastruktury,

2) ustala się lokalizację zbiorczych sieci infrastruk-
tury technicznej w pasie drogi oznaczonej symbo-
lem 8KDW.

2. Ustala się następujące szczegóEowe zasady wy-
posarenia obszaru objętego planem w urządzenia in-
frastruktury technicznej:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) ustala się dostawę wody z istniejącego wodo-

ciągu zlokalizowanego w drodze gminnej, na warun-
kach okre[lonych przez Dysponenta sieci;

b) [rednica projektowanego wodociągu zapew-
niać musi dostawę wody do celów komunalnych 
i przeciwporarowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami;

2) w zakresie gospodarki [ciekowej:
a) ustala się odprowadzenie [cieków bytowych do 

istniejącego kolektora Ø 250 mm zlokalizowanego 
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w drodze gminnej, poprzez realizację kanalizacji sa-
nitarnej na obszarze objętym planem, na warunkach 
okre[lonych przez Dysponenta sieci. Technologia i 
sposób wykonania kanalizacji zapewniać musi jej 
caEkowitą szczelno[ć.

b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej na 
obszarze objętym planem, dopuszcza się gromadze-
nie [cieków bytowych w zbiornikach bezodpEywo-
wych. Zbiorniki do czasowego gromadzenia [cieków 
muszą być caEkowicie szczelne i posiadać odpowied-
ni atest. Nie dopuszcza się montaru zbiorników z ele-
mentów prefabrykowanych (kręgów). Zcieki ze zbior-
ników bezodpEywowych muszą być systematycznie 
wyworone przez koncesjonowanego przewopnika do 
miejsc wskazanych przez sEurby gminne.

c) ustala się nakaz likwidacji zbiorników bezodpEy-
wowych i podEączenie do sieci kanalizacji sanitarnej 
po jej realizacji i uruchomieniu na obszarze objętym 
planem;

d) na obszarze objętym planem zakazuje się budo-
wy przydomowych oczyszczalni [cieków;

e) ustala się indywidualne zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych w granicach dziaEek;

3) w zakresie gospodarki odpadami staEymi:
a) wprowadza się zasadę zorganizowanego sys-

temu gromadzenia i zagospodarowania odpadów, 
zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpa-
dami dla Gminy Osieczna;

b) ustala się czasowe gromadzenie odpadów w 
indywidualnych zamykanych pojemnikach, zlokali-
zowanych w granicach wEasnych dziaEek;

c) ustala się obowiązek segregacji powstających 
odpadów, pojemniki do selektywnej zbiórki odpa-
dów lokalizować w pasie drogi wewnętrznej ozna-
czonej symbolem 8KDW, lub na terenie zieleni izola-
cyjnej oznaczonej symbolem 6ZI;

d) w celu dalszej przeróbki odpadów - odzysku lub 
unieszkodliwiania, ustala się ich wywóz poza obszar 
objęty planem, przez odpowiednie wyznaczone do 
tego celu podmioty posiadające stosowne, przewi-
dziane prawem zezwolenia;

e) masy ziemne z wykopów zagospodarowywać 
w granicach wEasnej dziaEki, w przypadku braku ta-
kiej morliwo[ci urobek wywozić na miejsce wskaza-
ne przez sEurby gminne;

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) ustala się zasilanie energetyczne ze stacji trans-

formatorowej zlokalizowanej poza obszarem obję-
tym planem, na dziaEce o numerze ewidencyjnym 5;

b) w przypadku wzrostu zapotrzebowania na ener-
gię elektryczną przekraczającego morliwo[ci istnieją-
cej stacji i sieci elektroenergetycznych ustala się loka-
lizacje na terenie oznaczonym 7E kontenerowej stacji 
transformatorowej SN/nn. wraz z liniami SN i nn.;

c) ustala się doprowadzenie energii elektrycznej 
do dziaEek poprzez realizację kablowego systemu 
energetycznego niskiego napięcia; dopuszcza się 
lokalizację szafek kablowych w granicach pasów 
drogowych;

5) w zakresie zaopatrzenia w ciepEo:

a) ustala się ogrzewanie obiektów z indywidual-
nych pródeE zlokalizowanych w granicach wydzielo-
nych dziaEek;

b) ustala się stosowanie do celów grzewczych 
paliw charakteryzujących się niskimi wskapnikami 
emisyjnymi tj.: paliw pEynnych, gazowych i staEych 
(np. biomasa, drewno itp.) oraz alternatywnych pró-
deE energii i urządzeG do ich spalania charakteryzu-
jących się wysokim stopniem sprawno[ci;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) ustala się docelowo zaopatrzenie w gaz siecio-

wy obszaru objętego planem, po rozbudowie syste-
mu gazowniczego miejscowo[ci Kąkolewo, na wa-
runkach okre[lonych przez Dysponenta sieci;

b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych sys-
temów dostawy gazu; lokalizacja indywidualnych 
zbiorników gazu speEniać musi warunki okre[lone w 
przepisach szczególnych i odrębnych;

7) w zakresie telekomunikacji:
a) ustala się realizację sieci telekomunikacyjnych 

na obszarze objętym planem poprzez rozbudowę 
istniejącego systemu telekomunikacyjnego miejsco-
wo[ci Kąkolewo lub realizację sieci innego opera-
tora, na warunkach okre[lonych przez Dysponenta 
sieci;

b) ustala się na obszarze objętym planem realiza-
cję kablowego systemu telekomunikacyjnego.

§13. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami od 1MN do 5MN - ustala się prze-
znaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnostojąca.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:
1) zakazuje się lokalizacji budynków inwentar-

skich i hodowli zwierząt,
2) dopuszcza się lokalizację budynków gararo-

wych i gospodarczych,
3) dopuszcza się lokalizację ogrodów zimowych, 

basenów kąpielowych i zbiorników wodnych oraz 
innych obiektów maEej architektury,

4) dopuszcza się wprowadzenie ogrodzeG fronto-
wych o wysoko[ci do 1,50 m o formie zharmonizo-
wanej z charakterem budynków.

3. PodziaE terenu, o którym mowa w ust. 1 na 
dziaEki zabudowy:

1) wprowadza się sugerowany podziaE na dziaEki 
zabudowy - wedEug rysunku planu,

2) dopuszcza się inny podziaE z zachowaniem wa-
runków okre[lonych w §6 pkt 4.

4. Warunki, zasady i standardy ksztaEtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizacja budynków w stosunku do granic 
dziaEek:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy - 6 m od linii 
rozgraniczającej pasy drogowe - drogi wewnętrznej 
oznaczonej symbolem 8KDW i drogi lokalnej oraz 
terenu komunikacji oznaczonego symbolem 9KDL-r 
wedEug rysunku planu;

b) na terenie oznaczonym symbolem 5MN zaka-
zuje się zabudowy w pasie o szeroko[ci min. 5 m 
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od linii rozgraniczającej istniejący rów melioracyjny;
c) od granic z sąsiadem, wzdEur których nie wy-

znaczono linii zabudowy na rysunku planu, lokaliza-
cję nalery ustalać w oparciu o przepisy szczególne 
i odrębne;

d) dopuszcza się lokalizację obiektów gospodar-
czych i gararowych w granicy dziaEki;

2) obowiązująca forma zabudowy mieszkaniowej:
a) budynki ksztaEtować w nawiązaniu do tradycyj-

nej architektury zabudowy jednorodzinnej, z zasto-
sowaniem materiaEów wykoGczeniowych typu klin-
kier, kamieG, dachówka lub imitacja, tynki, drewno;

b) dachy strome, dwu lub wielospadowe o kącie 
nachylenia poEaci od 25° do 45° lub dachy pEaskie 
o kącie nachylenia poEaci do 5°;

c) wysoko[ć budynków - do 2 kondygnacji nad-
ziemnych (w tym poddasze urytkowe); maksymal-
nie - od poziomu terenu do gzymsu lub okapu 6 m 
do kalenicy dachu - 10 m;

3) obowiązująca forma dopuszczonej zabudowy 
gararowej i gospodarczej:

a) maksymalna wysoko[ć - do 1 kondygnacji nad-
ziemnej, od poziomu terenu do najwyrej poEoronego 
gzymsu lub okapu 3,5 m; do kalenicy dachu 6 m;

b) forma zabudowy nawiązująca do zabudowy 
mieszkaniowej zlokalizowanej na terenie dziaEki;

4) dostępno[ć komunikacyjna dziaEek - z dróg lo-
kalnych i drogi wewnętrznej 8KDW - wedEug rysun-
ku planu.

5. PeEen zakres ustaleG dla terenu 1MN - 5MN 
oprócz § 13 stanowią przepisy § 6-12 niniejszej 
uchwaEy.

§14. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 6ZI - ustala się przeznaczenie podstawo-
we - teren zieleni izolacyjnej wysokiej.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) nakaz obsadzenia terenu zielenią wysoką, [red-

nią i niską,
2) zakaz budowy obiektów i urządzeG nie związa-

nych z funkcją terenu, z wyjątkiem wymienionych 
w punkcie 4,

3) zakaz budowy ogrodzeG, z wyjątkiem ogrodzeG 
obiektów infrastruktury technicznej,

4) dopuszcza się lokalizację: obiektów usEugowo-
handlowych o wielko[ci do 35 m2 powierzchni za-
budowy, maEej architektury, sieci i obiektów infra-
struktury technicznej,

5) dopuszcza się lokalizację chodników, parkin-
gów i placyków wypoczynkowych.

3. PeEen zakres ustaleG dla terenu 6ZI oprócz §14 
stanowią przepisy §6-12 niniejszej uchwaEy.

§15. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 7E - ustala się przeznaczenie podstawo-
we - teren infrastruktury technicznej - elektroener-
getyka.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
lokalizację kontenerowej stacji transformatorowej 
15 / 0,4 kV oraz liniowej infrastruktury elektroener-

getycznej SN i nn.
3. PeEen zakres ustaleG dla terenu 7E oprócz §15 

stanowią przepisy §6-12 niniejszej uchwaEy.

§16. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 8KDW - ustala się przeznaczenie terenu - 
tereny komunikacji - droga wewnętrzna.

2. Ustalenia dotyczące drogi, o której mowa w 
ust. 1:

1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 10 m,
2) droga pieszo-jezdna bez wyodrębnionych chod-

ników,
3) w pasie drogowym dopuszcza się lokalizację: 

zieleni i miejsc parkingowych.
3. W liniach rozgraniczających drogi ustala się lo-

kalizację sieci infrastruktury technicznej.
4. Utwardzenie nawierzchni drogi - zaleca się 

przyjęcie rozwiązania umorliwiającego wsiąkanie 
lub powierzchniowe odprowadzenie wód opado-
wych (nawierzchnie arurowe, systemy odwodnieG 
liniowych itp.).

5. PeEen zakres ustaleG dla terenu 8KDW oprócz 
§ 16 stanowią przepisy § 6-12 niniejszej uchwaEy.

§17. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 9KDL-r - ustala się przeznaczenie terenu 
- tereny komunikacji - rezerwa terenu pod poszerze-
nie drogi gminnej, lokalnej.

2. Ustalenia dotyczące terenu, o którym mowa w 
ust. 1:

1) zagospodarowanie terenu zapewniające popra-
wę warunków i bezpieczeGstwa ruchu drogowego,

2) dopuszcza się lokalizację: miejsc parkingowych, 
zieleni i sieci infrastruktury technicznej.

3. PeEen zakres ustaleG dla terenu 9KDL-r oprócz 
§17 stanowią przepisy §6-12 niniejszej uchwaEy.

§18. 1. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustala się stawkę procentową, sEu-
rącą naliczeniu opEaty od wzrostu warto[ci nieru-
chomo[ci:

1) dla terenów oznaczonych symbolem 1MN, 
2MN, 3MN, 4MN i 5MN - 20%,

2) dla terenów oznaczonych symbolem 6ZI, 7E, 
8KDW i 9KDL-r - 0%.

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

§20. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego oraz podlega publikacji 
na stronie internetowej Gminy Osieczna.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Osiecznej

(-) Roman Lewicki



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 102 ｠ 10959 ｠ Poz. 1921
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Województwa Wielkopolskiego Nr 102 ｠ 10960 ｠ Poz. 1921

Do wyEoronego do publicznego wglądu w dniach 
od 20 papdziernika 2009 r. do 10 listopada 2009 r. 
projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w obrę-

bie miejscowo[ci Kąkolewo, gmina Osieczna - dziaE-
ka o numerze ewidencyjnym 334, w przewidzianym 
ustawą terminie nie wpEynęEa radna uwaga.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) i art. 
7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1591 ze zmianami), w nawiązaniu do ｧProgno-
zy skutków finansowych uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
zabudowy mieszkaniowej w obrębie miejscowo[ci 
Kąkolewo, gmina Osieczna - dziaEka o numerze ewi-
dencyjnym 334ｦ ustala się następujący sposób re-
alizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy oraz zasady ich finansowania:

1. Z budretu Gminy Osieczna nastąpi wykup grun-
tów pod poszerzenie drogi gminnej, lokalnej ozna-
czonych w planie symbolem 9KDL-r.

Realizacja wydatków, o których mowa w ust. 1, 
nastąpi po ujęciu ich w budrecie Gminy Osieczna, 
nie wcze[niej jednak nir po 2015 roku.

2. Pokrycie kosztów budowy następujących inwe-
stycji, będących zadaniami wEasnymi gminy Osiecz-
na:

1) rozbudowy wiejskiej sieci wodociągowej, pla-
nowanej dla obsEugi obszaru planu, nastąpi ze [rod-
ków ZakEadu UsEug Wodnych we Wschowie, na za-
sadach i w terminie ustalonym przez w/w ZakEad;

2) rozbudowy wiejskiej sieci kanalizacji sanitar-
nej, planowanej dla obsEugi obszaru planu, nastąpi 
ze [rodków Gminy, po ujęciu inwestycji w budrecie 
Gminy Osieczna, nie wcze[niej jednak nir po 2015 
roku.

3. Przewiduje się morliwo[ć pokrycia czę[ci wy-
datków, o których mowa w ust. 1 i 2 ze [rodków 
pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

ZaEącznik Nr 2
do uchwaEy Nr XXXII/295/2010

Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 16 lutego 2010 r.

ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZGDOSZONYCH
NA PODSTAWIE ART. 17 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 ROKU O PLANOWANIU I ZAGO-
SPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO WYDOqONEGO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-

DAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Rozstrzygnięcie dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy miesz-

kaniowej w obrębie miejscowo[ci Kąkolewo, gmina Osieczna - dziaEka o numerze ewidencyjnym 334.

ZaEącznik Nr 3
do uchwaEy Nr XXXII/295/2010

Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 16 lutego 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZ-
NEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY OSIECZNA ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWA-

NIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH
Rozstrzygnięcie dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy miesz-

kaniowej w obrębie miejscowo[ci Kąkolewo, gmina Osieczna - dziaEka o numerze ewidencyjnym 334


