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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 XXI/166/2008 Rady Miejskiej w 
Osiecznej z dnia 30 papdziernika 2008 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie 
miejscowo[ci Grodzisko, gmina Osieczna - dziaEka 
numer ewidencyjny 5 i po stwierdzeniu zgodno[ci 
planu z ustaleniami zmiany Studium uwarunkowaG i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Osieczna uchwalonego uchwaEą Nr XXIX/262/2009 
Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 22 papdziernika 
2009 r. Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co na-
stępuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenów zabudowy usEu-
gowej, mieszkaniowej i wydobycia kruszyw natu-
ralnych w obrębie miejscowo[ci Grodzisko, gmina 
Osieczna.

2. Plan obejmuje obszar dziaEki numer ewidencyj-
ny 5 o powierzchni 3,01 ha, poEoronej w skrajnej, 
póEnocnej czę[ci miejscowo[ci Grodzisko stanowią-
cej obecnie teren upraw rolnych.

3. Obszar planu graniczy odpowiednio:
1) od zachodu - z pasem drogi powiatowej nr 

4790P Kąkolewo-Zwierczyna,
2) od póEnocy i poEudnia - z terenami istniejącej 

zabudowy usEugowej, zagrodowej i mieszkaniowej,
3) od wschodu - z terenami le[nymi.
4) Granice planu okre[la rysunek będący zaEączni-

kiem Nr 1 do niniejszej uchwaEy.

§2. 1. Integralne czę[ci uchwaEy (zaEączniki):
1) czę[ć graficzna - rysunek planu w skali 1:1000 

- zaEącznik Nr 1 do niniejszej uchwaEy,
2) rozstrzygnięcia 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) rozstrzygnięcia 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:
a) wydobycia kruszyw naturalnych wraz z tym-

czasowymi obiektami towarzyszącymi (zagospoda-
rowanie tymczasowe);

b) wód powierzchniowych - stawu ziemnego (za-
gospodarowanie docelowe);

c) zabudowy usEugowo-mieszkaniowej (zagospo-
darowanie docelowe);

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

3) celem ustaleG zawartych w niniejszej uchwa-
le jest umorliwienie czasowej eksploatacji zEora 
kruszywa naturalnego a następnie docelowego 
zagospodarowania terenu objętego planem przy 
jednoczesnej ochronie interesów publicznych oraz 
minimalizacji negatywnego oddziaEywania planowa-
nych inwestycji na [rodowisko.

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

1) planie - nalery przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, o którym 
mowa w §1 niniejszej uchwaEy,

2) rysunku planu - nalery przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu, przedstawiony na mapie sytu-
acyjno-wysoko[ciowej w skali 1:1000, stanowiący 
zaEącznik Nr 1 do niniejszej uchwaEy,

3) obszarze - nalery przez to rozumieć caEy obszar 
lerący w granicach opracowania planu,

4) terenie - nalery przez to rozumieć obszar wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgraniczający-
mi, oznaczony symbolem i numerem,

5) przepisach szczególnych i odrębnych - nalery 
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenem, wynikające z prawomocnych decyzji admi-
nistracyjnych,

6) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
warać na danym terenie, wyznaczonym liniami roz-
graniczającymi,

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

8) zagospodarowaniu docelowym - nalery przez 
to rozumieć wykorzystanie terenu zgodnie z ustalo-
nym w planie przeznaczeniem podstawowym i do-
puszczalnym,

9) zagospodarowaniu tymczasowym - nalery 
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przez to rozumieć wykorzystanie terenu inne nir 
przeznaczenie podstawowe, które more poprzedzać 
zagospodarowanie docelowe i występować na da-
nym terenie w ograniczonym czasie okre[lonym na 
podstawie niniejszego planu, decyzji administracyj-
nej lub przepisów odrębnych,

10) pasie ochronnym - nalery przez to rozumieć 
pas terenu poEorony pomiędzy górną krawędzią wy-
robiska a linią rozgraniczającą teren lub obiekt chro-
niony od strony wyrobiska,

11) rekultywacji terenu - nalery przez to rozumieć 
nadanie lub przywrócenie terenom zdewastowanym 
warto[ci urytkowych lub przyrodniczych przez m.in. 
wEa[ciwe uksztaEtowanie rzepby terenu, umocnienie 
skarp, poprawienie wEasno[ci fizycznych i chemicz-
nych gruntu, odtworzenie warstwy glebowej, ure-
gulowanie stosunków wodnych itp.,

12) usEugach nieuciąrliwych - nalery przez to ro-
zumieć usEugi, których oddziaEywanie nie powoduje 
przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska okre-
[lonych w przepisach odrębnych, poza terenem, do 
którego inwestor posiada tytuE prawny,

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

14) sugerowanej linii podziaEu - nalery przez to 
rozumieć linię, której przebieg na rysunku planu nie 
jest obowiązujący i more podlegać modyfikacjom, 
na warunkach okre[lonych w ustaleniach szczegó-
Eowych uchwaEy,

15) 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).

§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,
4) wymiarowanie - w metrach.

§6. 1. Na obszarze objętym planem okre[la się 
następujące przeznaczenie terenów:

1) teren wydobycia kruszyw naturalnych (zago-
spodarowanie tymczasowe), teren zabudowy usEu-
gowo-mieszkaniowej oraz stawu ziemnego (zago-
spodarowanie docelowe) - oznaczony symbolem 
1PG/WS,U,MN,

2) teren obsEugi kopalni kruszyw (zagospodarowa-
nie tymczasowe), teren zabudowy usEugowo-miesz-
kaniowej (zagospodarowanie docelowe) - oznaczo-
ny symbolem 2PGo/U,MN,

3) teren komunikacji - droga wewnętrzna - ozna-
czony symbolem 3KDW,

4) teren energetyki - istniejąca stacja transforma-
torowa - oznaczony symbolem 4E.

2. Ustala się podziaE obszaru objętego planem na 
tereny funkcjonalne i dziaEki, liniami rozgraniczają-
cymi - wedEug oznaczenia graficznego na rysunku 
planu:

1) [ci[le okre[lonymi - linie rozgraniczające tereny 
o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasadach zago-
spodarowania,

2) postulowanymi - sugerowane linie podziaEu te-
renu na dziaEki.

3. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy we-
dEug rysunku planu.

4. Wysoko[ć wszelkich dopuszczonych elemen-
tów zagospodarowania terenu (Eącznie z zielenią) - 
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. 1. Na obszarze objętym planem ksztaEtowa-
nie i ochronę Eadu przestrzennego nalery realizować 
poprzez:

1) wprowadzenie nowej zabudowy w [ci[le wy-
znaczonych ramach przypisanych dla kardego tere-
nu,

2) zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy, 
gabarytów budynków i wielko[ci powierzchni zabu-
dowy.

§8. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się na-
stępujące warunki zagospodarowania terenu wyni-
kające z zasad ochrony [rodowiska i jego zasobów, 
ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) teren objęty planem poEorony jest w granicach 
Obszaru Chronionego Krajobrazu ｧKrzywiGsko-
Osieckiego wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego 
ChEapowskiego i kompleksem le[nym Osieczna-Gó-
raｦ. Zagospodarowanie i urytkowanie terenu speE-
niać musi wymogi ochrony okre[lone dla wyrej wy-
mienionego obszaru,

2) teren objęty planem poEorony jest w granicach 
Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk NATURA 
2000 - PLH 300014 ｧZachodnie Pojezierze Krzy-
wiGskieｦ. Zagospodarowanie i urytkowanie terenu 
speEniać musi wymogi ochrony okre[lone dla wyrej 
wymienionego obszaru,

3) warunki realizacji przedsięwzięć na terenie ob-
jętym planem podlegają uzgodnieniu z Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Zrodowiska w Poznaniu,

4) teren objęty planem poEorony jest poza obsza-
rami stref ochronnych ujęć wody i poza obszarem 
występowania podlegających ochronie urytecznych 
warstw wodono[nych,

5) prowadzona dziaEalno[ć (eksploatacja kruszy-
wa oraz dziaEalno[ć usEugowa) nie more powodo-
wać przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska 
poza terenem, do którego prowadzący dziaEalno[ć 
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posiada tytuE prawny - emisja zanieczyszczeG, ener-
gii i haEasu nie more przekraczać standardów okre-
[lonych przepisami odrębnymi i negatywnie oddzia-
Eywać na istniejącą okoliczną zabudowę,

6) eksploatacja kruszyw naturalnych wymaga 
uzyskania decyzji o [rodowiskowych uwarunkowa-
niach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz od-
powiednich, wymaganych prawem koncesji,

7) warstwa próchniczna gleby w miejscu eksplo-
atacji kruszywa musi zostać zdjęta i zdeponowana 
w obrębie obszaru objętego planem a po zakoGcze-
niu eksploatacji wykorzystana do rekultywacji tere-
nu. Warstwa próchniczna gleby z terenów przezna-
czonych pod trwaEą zabudowę musi zostać zdjęta i 
rozplanowana w obrębie obszaru objętego planem,

8) warstwa nadkEadu, który stanowią gleby piasz-
czyste, piaski gliniaste i gliny pylaste w miejscu 
eksploatacji kruszywa musi zostać zdjęta, i zdepo-
nowana w obrębie obszaru objętego planem a po 
zakoGczeniu eksploatacji wykorzystana do rekulty-
wacji terenu,

9) na terenach planowanych do zainwestowania 
nakazuje się pozostawienie powierzchni biologicznie 
czynnych w wielko[ciach okre[lonych w §18 i §19,

10) na obszarze objętym planem ochronę wód po-
wierzchniowych i podziemnych prowadzić poprzez 
prawidEową gospodarkę [ciekową zgodnie z ustale-
niami zawartymi w §16 pkt 2,

11) na obszarze objętym planem ogrzewanie 
obiektów realizować poprzez wykorzystanie wyso-
kosprawnych urządzeG przystosowanych do spa-
lania paliw niskoemisyjnych zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w §16 pkt 4,

12) na obszarze objętym planem gospodarkę od-
padami prowadzić zgodnie z ustaleniami zawartymi 
w §16 pkt 7,

13) dla przeznaczenia podstawowego obszaru ob-
jętego planem (tereny zabudowy usEugowo -miesz-
kaniowej) ustala się dopuszczalny poziom haEasu 
okre[lony w aktualnych przepisach dla terenów 
mieszkaniowo-usEugowych,

14) na terenie wydobycia kruszyw naturalnych i 
terenie obsEugi kopalni kruszyw natęrenie haEasu nie 
more przekroczyć warto[ci okre[lonych w obowią-
zujących przepisach bhp.

§9. 1. Ustala się następujące warunki zagospoda-
rowania terenów wynikające z zasad ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
wspóEczesnej:

1) teren oznaczony symbolem 2PGo/U,MN nalery 
objąć strefą ochrony archeologicznej ｧWｦ ze wzglę-
du na występujące stanowisko archeologiczne nr 
AZP 63-26/29,

2) wszelkie zamierzenia inwestycyjne na terenie 
objętym planem podlegają uzgodnieniu z konserwa-
torem zabytków w zakresie ochrony zabytków ar-
cheologicznych.

§10. 1. Ustala się następujące warunki zagospo-

darowania terenu wynikające z potrzeb ksztaEtowa-
nia przestrzeni publicznych:

1) na obszarze objętym planem przestrzeG publicz-
ną stanowi droga wewnętrzna oznaczona symbo-
lem 3KDW,

2) przestrzeniami publicznymi mogą stać się tak-
re tereny zabudowy usEugowej udostępnione przez 
swych wEa[cicieli w okre[lonym czasie,

3) na terenach przestrzeni publicznych, wymienio-
nych w ust. 1 dopuszcza się:

a) lokalizację zbiorczych sieci i obiektów infra-
struktury technicznej,

b) zagospodarowanie zielenią urządzoną.

§11. Obowiązujące parametry i wskapniki w za-
kresie ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu zawarto w §17-§21 niniejszej uchwa-
Ey.

§12. 1. W obszarze opracowania planu występu-
je teren rozpoznanego zEora kruszywa naturalnego 
- piasku. Ustalenia dotyczące sposobu zagospoda-
rowania tego terenu zawarto w §6, §8, §13-§17 
niniejszej uchwaEy.

2. W granicach obszaru objętego planem nie wy-
stępują inne tereny i obiekty podlegające ochronie, 
ustalone na podstawie odrębnych przepisów oraz 
tereny nararone na niebezpieczeGstwo powodzi 
lub zagrorone osuwaniem się mas ziemnych oraz 
tereny zamknięte. Nie wprowadza się ustaleG doty-
czących granic i sposobu zagospodarowania wyrej 
wymienionych terenów.

§13. 1. Ustala się następujące zasady i warunki 
scalania oraz podziaEu nieruchomo[ci:

1) na obszarze objętym planem nie przewiduje się 
scalania nieruchomo[ci,

2) na obszarze objętym planem, dziaEki uzyskane 
w wyniku podziaEu nieruchomo[ci winny speEniać 
następujące warunki:

a) dla terenów zabudowy usEugowej powierzchnia 
wydzielanych dziaEek powinna być taka, aby morli-
we byEo zrealizowanie zamierzenia inwestycyjnego 
wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, 
zgodnie z wymogami aktualnych przepisów budow-
lanych;

b) szeroko[ć wydzielanych dróg wewnętrznych 
winna być dostosowana do wymagaG wynikających 
z przewidywanego ruchu pojazdów, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, a w szczególno[ci przepi-
sami ochrony przeciwporarowej;

c) je[li w ustaleniach szczegóEowych lub na rysun-
ku planu nie nakazano inaczej obowiązuje kąt poEo-
renia granic dziaEek w stosunku do pasa drogowego 
w przedziale od 70° do 110º;

d) zakazuje się wydzielania dziaEek bez zapewnio-
nego bezpo[redniego dostępu do drogi;

3) ustala się następujące parametry wydzielanych 
dziaEek usEugowych i usEugowo -mieszkaniowych:

a) minimalna powierzchnia dziaEki - 2000 m²;
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b) minimalna szeroko[ć dziaEki - 30 m;
4) ustala się następujące parametry wydzielanych 

dziaEek mieszkaniowych:
a) minimalna powierzchnia dziaEki - 800 m²;
b) minimalna szeroko[ć dziaEki - 20 m;
5) ustala się następujące parametry dla zagospo-

darowania tymczasowego - obszaru wydobycia kru-
szyw naturalnych:

a) maksymalna powierzchnia dziaEki obejmująca 
teren wydobycia kruszyw naturalnych wraz z nie-
zbędną komunikacją - 2,5 ha;

b) minimalna powierzchnia dziaEki obejmująca te-
ren obsEugi kopalni kruszyw wraz z niezbędną ko-
munikacją - 0,40 ha;

§14. 1. Ustala się szczególne warunki zagospo-
darowania terenów oraz ograniczenia w ich uryt-
kowaniu:

1) zakazuje się lokalizacji zabudowy usEugowej i 
mieszkaniowej w odlegEo[ci mniejszej nir 50 m od 
granicy lasu,

2) zakazuje się lokalizacji zabudowy usEugowej i 
mieszkaniowej w odlegEo[ci mniejszej nir 8 m od 
granicy pasa drogi powiatowej nr 4790P,

3) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedary większej nir 400 m²,

4) zakazuje się lokalizacji zabudowy i nasadzania 
drzew, z wyjątkiem drzew owocowych niskopien-
nych w odlegEo[ci mniejszej nir 5 m od skrajnego 
przewodu istniejącej linii energetycznej SN,

5) dla zagospodarowania tymczasowego - tere-
nu wydobycia kruszyw naturalnych ustala się pasy 
ochronne o minimalnej szeroko[ci:

a) 15 m od granic terenu le[nego;
b) 6 m od granic terenów rolnych i terenów zabu-

dowanych;
6) w wyrej wymienionych pasach ochronnych za-

kazuje się wydobycia kruszywa naturalnego.

§15. 1. Ustala się następujące warunki i zasady 
obsEugi komunikacyjnej obszaru objętego planem:

1) obsEugę komunikacyjną obszaru objętego pla-
nem stanowić będą:

a) istniejąca publiczna droga powiatowa nr 4790P 
(Kąkolewo-Zwierczyna);

b) projektowana droga wewnętrzna, oznaczona 
na rysunku planu symbolem 3KDW;

2) ustala się obowiązek zapewnienia miejsc po-
stojowych, w granicach wEasnych posesji, w tym 
parkingów terenowych i garary w ilo[ci nie mniej-
szej nir:

a) dla zabudowy usEugowej - 1 miejsce postojowe 
na karde rozpoczęte 50 m² powierzchni urytkowej,

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 
miejsca postojowe na jedną nieruchomo[ć, wlicza-
jąc w to garar;

3) dla zagospodarowania tymczasowego - dla ob-
sEugi komunikacyjnej kopalni kruszyw naturalnych 
nakazuje się wydzielenie tymczasowego placu ma-
newrowo-postojowego o powierzchni do 2000 m². 

Nie dopuszcza się postoju i parkowania taboru sa-
mochodowego obsEugującego kopalnię kruszyw na-
turalnych w pasie drogi powiatowej nr 4790P,

4) ze względu na parametry wytrzymaEo[ciowe 
nawierzchni drogi powiatowej nr 4790P masa caE-
kowita pojedynczego pojazdu obsEugującego kopal-
nię kruszyw naturalnych nie more przekroczyć 16 
Mg.

§16. 1. Ustala się następujące szczegóEowe zasa-
dy wyposarenia obszaru objętego planem w urzą-
dzenia infrastruktury technicznej:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) ustala się dostawę wody poprzez rozbudowę 

istniejącego wodociągu zlokalizowanego w drodze 
powiatowej nr 4790P, na warunkach 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 docelowo odprowadzenie [cieków 

bytowych i przemysEowych, poprzez realizację ka-
nalizacji na terenie miejscowo[ci Grodzisko, na wa-
runkach okre[lonych przez Dysponenta sieci. Tech-
nologia i sposób wykonania kanalizacji zapewniać 
musi jej caEkowitą szczelno[ć.

b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej na 
obszarze objętym planem, dopuszcza się czasowe 
gromadzenie [cieków bytowych i przemysEowych 
w zbiornikach bezodpEywowych. Zbiorniki do czaso-
wego gromadzenia [cieków muszą być caEkowicie 
szczelne i posiadać odpowiedni atest. Nie dopusz-
cza się montaru zbiorników z elementów prefabry-
kowanych (kręgów). Zcieki ze zbiorników bezod-
pEywowych muszą być systematycznie wyworone 
przez koncesjonowanego przewopnika do miejsc 
wskazanych przez sEurby gminne.

c) ustala się nakaz likwidacji zbiorników bezod-
pEywowych i podEączenie posesji do sieci kanalizacji 
sanitarnej po realizacji i uruchomieniu kanalizacji na 
obszarze objętym planem;

d) zakazuje się budowy indywidualnych oczysz-
czalni [cieków przemysEowych opartych na techno-
logii rozsączania [cieków w gruncie; 

Dopuszcza się budowę przydomowych oczysz-
czalni [cieków bytowych opartych na tej techno-
logii;

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

f) wody opadowe i roztopowe z utwardzonego, 
tymczasowego placu manewrowo -postojowego 
zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi lub 
innymi substancjami szkodliwymi dla [rodowiska 
odprowadzać do zbiornika bezodpEywowego. Wy-
mogi w zakresie gromadzenia i wywozu wód zanie-
czyszczonych zgodnie z podpunktem b;

3) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) ustala się zasilanie energetyczne z istniejącej 
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stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie 
oznaczonym symbolem 4E;

b) ustala się doprowadzenie energii elektrycznej 
do dziaEek poprzez realizację kablowego systemu 
energetycznego niskiego napięcia; linie kablowe lo-
kalizować w pasie drogi 3KDW;

c) dopuszcza się skablowanie istniejącej linii SN 
przebiegającej przez teren oznaczony w planie sym-
bolem 2PGo/U/MN;

4) w zakresie zaopatrzenia w ciepEo:
a) ustala się indywidualne ogrzewanie obiektów 

ze pródeE zlokalizowanych w granicach wydzielo-
nych dziaEek;

b) ustala się stosowanie do celów grzewczych pa-
liw niskoemisyjnymi tj.: paliw pEynnych, gazowych 
i staEych (np. biomasa, drewno, gaz, itp.) oraz alter-
natywnych pródeE energii;

c) do ogrzewania obiektów stosować urządzenia 
charakteryzujące się wysokim stopniem sprawno-
[ci, przystosowane do spalania paliw niskoemisyj-
nych;

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

wy obszaru objętego planem, po realizacji systemu 
gazowniczego na terenie miejscowo[ci Grodzisko;

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

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

na obszarze objętym planem poprzez rozbudowę 
istniejącego systemu telekomunikacyjnego miejsco-
wo[ci Grodzisko lub budowę sieci innego operatora, 
na warunkach okre[lonych przez Dysponenta sieci;

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

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

temu gromadzenia i zagospodarowania odpadów, 
zgodnie z obowiązującym gminnym planem gospo-
darki odpadami i przepisami odrębnymi;

b) ustala się czasowe gromadzenie odpadów w 
indywidualnych zamykanych pojemnikach, zlokali-
zowanych w granicach wEasnych dziaEek. Czasowe 
magazynowanie odpadów odbywać się musi z za-
chowaniem warunków zabezpieczających [rodowi-
sko przed zanieczyszczeniem;

c) ustala się obowiązek segregacji powstających 
odpadów. Dopuszcza się lokalizację pojemników 
do selektywnej zbiórki odpadów, w pasie drogi we-
wnętrznej oznaczonej symbolem 3KDW, w uzgod-
nieniu z jej administratorem;

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.

§17. 1. Ustala się następujące zagospodarowanie 
tymczasowe terenu:

1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1PG/WS,U,MN - teren wydobycia kruszyw 
naturalnych,

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2PGo/U,MN - teren obsEugi kopalni kruszyw 
naturalnych.

2. W zakresie zagospodarowania tymczasowego 
na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 1PG/WS,U,MN dopuszcza się powierzchniową 
eksploatację zEora kruszywa naturalnego - piasku, 
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją geologiczną 
zEora.

3. Ustala się następujące zasady eksploatacji zEo-
ra kruszywa naturalnego:

1) rozpoczęcie eksploatacji nastąpić more po 
speEnieniu wszystkich wymogów procedury prze-
widzianej prawem geologicznym i pozostaEymi obo-
wiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi 
i szczególnymi,

2) eksploatacja zEora odbywać się musi przy za-
chowaniu warunków koncesji, obowiązujących 
przepisów odrębnych i szczególnych oraz Polskich 
Norm,

3) zEore nalery eksploatować systemem odkryw-
kowym, rozpoczynając od wschodniej granicy zEora 
w kierunku zachodnim. Eksploatację prowadzić do 
granic udokumentowanego zEora z pozostawieniem 
pasów ochronnych wyznaczonych zgodnie z ustale-
niami §14 pkt 5,

4) zEore eksploatować bez naruszania istniejących 
warunków wodnych. Zakazuje się sztucznego obni-
rania poziomu zwierciadEa wody podskórnej i grun-
towej poprzez odwadnianie wyrobiska,

5) zdejmowaną sukcesywnie warstwę ziemi uro-
dzajnej oraz nadkEad nalery skEadować w granicach 
terenu objętego planem - poza wyznaczonymi pa-
sami ochronnymi i terenami komunikacji (drogą we-
wnętrzną oraz placem manewrowo-postojowym),

6) caEą ilo[ć zgromadzonego nadkEadu i ziemi uro-
dzajnej wykorzystać do rekultywacji wyrobiska po 
zakoGczeniu eksploatacji,

7) w celu ograniczenia emisji haEasu i wibracji sto-
sować materiaEy i osEony wygEuszające dla maszyn i 
urządzeG wykorzystywanych do eksploatacji zEora,

8) technologia i organizacja prac eksploatacyjnych 
zapewniać musi speEnienie wymogów ochrony [ro-
dowiska naturalnego oraz ochrony sąsiednich tere-
nów zabudowanych okre[lonych w §8 oraz obowią-
zujących przepisach odrębnych.

4. Po zakoGczeniu eksploatacji, ustala się prze-
ksztaEcenie czę[ci wyrobiska w staw ziemny -rybny 
lub rekreacyjny. PozostaEą czę[ć wyrobiska nalery 
zasypać w sposób umorliwiający pópniejsze posa-
dowienie obiektów budowlanych. Zasady i sposób 
prowadzenia rekultywacji wyrobiska okre[lić w pro-
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jekcie rekultywacji.
5. W zakresie zagospodarowania tymczasowego 

na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 
2PGo/U,MN dopuszcza się tymczasową lokalizację:

1) nie związanych na trwaEe z gruntem obiektów 
gospodarczych i socjalnych typu kontenerowego,

2) placu manewrowo-postojowego o nawierzchni 
nieutwardzonej lub tymczasowo utwardzonej pEyta-
mi drogowymi lub innymi materiaEami rozbieralnymi.

6. Dla terenów o których mowa w ust. 1 ustala 
się wymóg tymczasowego lub staEego ogrodzenia 
oraz o[wietlenia terenu.

7. ObsEuga komunikacyjna terenów od strony dro-
gi wewnętrznej oznaczonej symbolem 3KDW. Na 
czas prowadzenia eksploatacji zEora, drogę umocnić 
pEytami drogowymi lub innymi materiaEami rozbie-
ralnymi.

§18. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1PG/WS,U,MN - ustala się przeznaczenie 
podstawowe (zagospodarowanie docelowe):

1) teren stawu ziemnego-rybnego lub rekreacyj-
nego,

2) teren zabudowy usEugowo-mieszkaniowej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopusz-

cza się wspólne lub samodzielne występowanie 
poszczególnych funkcji podstawowych tj. stawu 
ziemnego, zabudowy usEugowej i zabudowy miesz-
kaniowej.

3. W przypadku eksploatacji zEora kruszyw na-
turalnych, poprzedzającej zagospodarowanie doce-
lowe, wewnętrzny podziaE terenu na funkcje pod-
stawowe o których mowa w ust. 1 i 2 ustalony 
zostanie w wyniku przeprowadzonej rekultywacji 
terenu, po zakoGczeniu eksploatacji zEora.

4. Na terenie o którym mowa w ust. 1 dopusz-
cza się lokalizację obiektów sEurących prowadzeniu 
dziaEalno[ci usEugowej w zakresie:

1) turystyki i rekreacji,
2) handlu,
3) gastronomii.
5. Na terenie o którym mowa w ust. 1 zakazuje 

się lokalizacji obiektów sEurących prowadzeniu dzia-
Ealno[ci produkcyjnej oraz dziaEalno[ci usEugowej in-
nej nir wymieniona w ust. 4.

6. Na terenie o którym mowa w ust. 1 zakazu-
je się lokalizacji obiektów inwentarskich i hodowli 
zwierząt.

7. Dla terenu o którym mowa w ust. 1 ustala się 
dopuszczalne przeznaczenie terenu:

1) obiekty i urządzenia towarzyszące (budynki ga-
rarowe, pomocnicze, itp.),

2) obiekty maEej architektury,
3) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
4) terenowe urządzenia sportu i rekreacji,
5) parkingi, place, dojazdy, ciągi piesze,
6) zieleG towarzysząca i izolacyjna.
8. Ustala się warunki, zasady i standardy ksztaE-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) lokalizacja budynków w stosunku do granic 

dziaEek:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy - minimum 4 

m od linii rozgraniczającej pas drogi wewnętrznej 
oznaczonej symbolem 3KDW i minimum 50 m od 
linii rozgraniczającej teren le[ny;

b) od granic z sąsiadem, lokalizację nalery ustalać 
w oparciu o przepisy szczególne i odrębne;

c) dopuszcza się lokalizację obiektów gospodar-
czych i gararowych w granicach dziaEek sąsiednich, 
pod warunkiem wspólnego ich usytuowania na gra-
niczących ze sobą dziaEkach;

d) dopuszcza się lokalizację obiektów usEugowych 
w granicach dziaEek;

2) obowiązująca forma zabudowy usEugowej i 
mieszkaniowej:

a) ilo[ć kondygnacji - maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne (w tym poddasze urytkowe);

b) wysoko[ć zabudowy:
- przy dachu stromym - maksymalnie 12 m od 

poziomu terenu do najwyrszego punktu przekrycia 
dachu,

- przy dachu pEaskim - maksymalnie 8 m od pozio-
mu terenu do najwyrszego punktu przekrycia dachu 
lub attyki wieGczącej,

c) dachy strome, dwu lub wielospadowe o kącie 
nachylenia poEaci od 30° do 45° lub dachy pEaskie 
o kącie nachylenia poEaci do 5°;

3) obowiązująca forma dopuszczonej zabudowy 
gospodarczej i gararowej:

a) ilo[ć kondygnacji - maksymalnie 1 kondygnacja 
nadziemna;

b) wysoko[ć zabudowy - maksymalnie 6 m od 
poziomu terenu do najwyrszego punktu przekrycia 
dachu;

c) dachy strome, dwu lub wielospadowe o kącie 
nachylenia poEaci od 20° do 35° lub dachy pEaskie 
o kącie nachylenia poEaci do 5°;

d) forma zabudowy nawiązująca do zabudowy 
usEugowej lub mieszkaniowej zlokalizowanej na te-
renie dziaEki;

4) dopuszczalna powierzchnia zabudowy terenu 
dziaEki:

a) dla zabudowy usEugowej i usEugowo-mieszka-
niowej - maksymalnie 50%;

b) dla zabudowy mieszkaniowej - maksymalnie 
30%;

5) udziaE powierzchni biologicznie czynnej w sto-
sunku do powierzchni dziaEki:

a) dla zabudowy usEugowej i usEugowo-mieszka-
niowej - minimum 30%;

b) dla zabudowy mieszkaniowej - minimum 50%.
9. Dostępno[ć komunikacyjna dziaEek - z drogi 

wewnętrznej oznaczonej symbolem 3KDW i wydzie-
lonych dróg wewnętrznych dojazdowych.

10. Obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych 
w granicach wEasnej dziaEki w ilo[ci okre[lonej w 
§15.

§19. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku pla-
nu symbolem 2PGo/U,MN ustala się przeznaczenie 
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podstawowe (zagospodarowanie docelowe) - teren 
zabudowy usEugowo-mieszkaniowej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopusz-
cza się wspólne lub samodzielne występowanie po-
szczególnych funkcji podstawowych tj. zabudowy 
usEugowej i zabudowy mieszkaniowej.

3. Na terenie o którym mowa w ust. 1 dopusz-
cza się lokalizację obiektów sEurących prowadzeniu 
dziaEalno[ci usEugowej w zakresie:

1) turystyki i rekreacji,
2) handlu,
3) gastronomii.
4. Na terenie o którym mowa w ust. 1 zakazuje 

się lokalizacji obiektów sEurących prowadzeniu dzia-
Ealno[ci produkcyjnej oraz dziaEalno[ci usEugowej in-
nej nir wymieniona w ust. 3.

5. Na terenie o którym mowa w ust. 1 zakazu-
je się lokalizacji obiektów inwentarskich i hodowli 
zwierząt.

6. Dla terenu o którym mowa w ust. 1 ustala się 
dopuszczalne przeznaczenie terenu:

1) obiekty i urządzenia towarzyszące (budynki ga-
rarowe, pomocnicze, itp.),

2) obiekty maEej architektury,
3) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
4) terenowe urządzenia sportu i rekreacji,
5) parkingi, place, dojazdy, ciągi piesze,
6) zieleG towarzysząca i izolacyjna.
7. Ustala się warunki, zasady i standardy ksztaE-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) lokalizacja budynków w stosunku do granic 

dziaEek:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy - minimum 4 

m od linii rozgraniczającej pas drogi wewnętrznej 
oznaczonej symbolem 3KDW;

b) nieprzekraczalna linia zabudowy - minimum 8 
m od linii rozgraniczającej teren drogi powiatowej nr 
4790P - wedEug rysunku planu;

c) nieprzekraczalna linia zabudowy - minimum 4 m 
od granicy z dziaEką numer ewidencyjny 4 - wedEug 
rysunku planu;

d) od granic z sąsiadem, lokalizację nalery ustalać 
w oparciu o przepisy szczególne i odrębne;

e) dopuszcza się lokalizację obiektów gospodar-
czych i gararowych w granicach dziaEek sąsiednich, 
pod warunkiem wspólnego ich usytuowania na gra-
niczących ze sobą dziaEkach;

f) dopuszcza się lokalizację obiektów usEugowych 
w granicy dziaEki;

2) obowiązująca forma zabudowy usEugowej i 
mieszkaniowej:

a) ilo[ć kondygnacji - maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne (w tym poddasze urytkowe);

b) wysoko[ć zabudowy:
- przy dachu stromym - maksymalnie 12 m od 

poziomu terenu do najwyrszego punktu przekrycia 
dachu,

- przy dachu pEaskim - maksymalnie 8 m od pozio-
mu terenu do najwyrszego punktu przekrycia dachu 
lub attyki wieGczącej,

c) dachy strome, dwu lub wielospadowe o kącie 
nachylenia poEaci od 30° do 45° lub dachy pEaskie 
o kącie nachylenia poEaci do 5°;

3) obowiązująca forma dopuszczonej zabudowy 
gospodarczej i gararowej:

a) ilo[ć kondygnacji - maksymalnie 1 kondygnacja 
nadziemna;

b) wysoko[ć zabudowy - maksymalnie 6 m od 
poziomu terenu do najwyrszego punktu przekrycia 
dachu;

c) dachy strome, dwu lub wielospadowe o kącie 
nachylenia poEaci od 20° do 35° lub dachy pEaskie 
o kącie nachylenia poEaci do 5°;

d) forma zabudowy nawiązująca do zabudowy 
usEugowej lub mieszkaniowej zlokalizowanej na te-
renie dziaEki;

4) dopuszczalna powierzchnia zabudowy terenu 
dziaEki:

a) dla zabudowy usEugowej i usEugowo-mieszka-
niowej - maksymalnie 50%;

b) dla zabudowy mieszkaniowej - maksymalnie 
30%;

5) udziaE powierzchni biologicznie czynnej w sto-
sunku do powierzchni dziaEki:

a) dla zabudowy usEugowej i usEugowo-mieszka-
niowej - minimum 30%;

b) dla zabudowy mieszkaniowej - minimum 50%.
8. Dostępno[ć komunikacyjna dziaEek - z drogi 

wewnętrznej oznaczonej symbolem 3KDW i wydzie-
lonej drogi wewnętrznej dojazdowej.

9. Obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych w 
granicach wEasnej dziaEki w ilo[ci okre[lonej w §15.

10. Ze względu na przebieg istniejącej linii napo-
wietrznej SN obowiązują ograniczenia w lokalizacji 
zabudowy okre[lone w §14 pkt 4. Sugerowany po-
dziaE terenu na 4 dziaEki morliwy będzie po skablo-
waniu wyrej wymienionej linii SN.

§20. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 3KDW - ustala się przeznaczenie terenu - 
teren komunikacji - droga wewnętrzna.

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

1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 6,0 m,
2) droga pieszo-jezdna bez wyodrębnionych chod-

ników.
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.).

§21. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 4E - ustala się przeznaczenie terenu - te-
ren energetyki - istniejąca stacja transformatorowa.

2. Dopuszcza się obsadzenie terenu zielenią niską 
i rywopEotową.
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§22. 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 1PG/
WS,U,MN i 2PGo/U,MN - 20%,

2) dla pozostaEych terenów - 0%.

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

§24. Plan zatwierdzony niniejszą uchwaEą wcho-
dzi w rycie po upEywie 30 dni od dnia ogEoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopol-
skiego oraz podlega publikacji na stronie interneto-
wej Urzędu Miasta i Gminy Osieczna.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Osiecznej

(-) Roman Lewicki
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Rozstrzygnięcie dotyczy miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenu w obrębie 
miejscowo[ci Grodzisko, gmina Osieczna - dziaEka o 
numerze ewidencyjnym 5

Do wyEoronego do publicznego wglądu w dniach 
od 3 lutego 2010 r. do 24 lutego 2010 r. projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu w obrębie miejscowo[ci Grodzisko, 
gmina Osieczna - dziaEka o numerze ewidencyjnym 
5, w przewidzianym ustawą terminie nie wpEynęEa 
radna uwaga.

Rozstrzygnięcie dotyczy miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenu w obrębie 
miejscowo[ci Grodzisko, gmina Osieczna - dziaEka o 
numerze ewidencyjnym 5

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Prognozy skutków finansowych uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie miejsco-
wo[ci Grodzisko, gmina Osieczna - dziaEka o nume-
rze ewidencyjnym 5ｦ ustala się następujący sposób 
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy oraz zasady ich finansowania:

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

1) przebudowy i rozbudowy wiejskiej sieci wo-
dociągowej, planowanej dla obsEugi obszaru planu, 
nastąpi ze [rodków ZakEadu UsEug Wodnych we 
Wschowie, na zasadach i w terminie ustalonym 
przez wyrej wymieniony ZakEad lub ze [rodków wEa-
snych inwestora;

2) budowy wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej dla 
miejscowo[ci Grodzisko i dla obsEugi obszaru planu, 
nastąpi ze [rodków Gminy, po ujęciu inwestycji w 
wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy Osiecz-
na i zagwarantowaniu [rodków w budrecie Gminy 
Osieczna.

2. 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 XXXIII/314/2010

Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 25 marca 2010 r.

ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZGDOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 17 PKT 
11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM 

DO WYDOqONEGO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ZaEącznik Nr 3
do uchwaEy Nr XXXIII/314/2010

Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 25 marca 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


