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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 ,Nr 116, poz. 1203,Nr 167,poz.1759 z 
2005 r, Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 , Nr 
157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 
146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 
1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 
1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 
199, poz.1227, Nr 201, poz.1237, Nr 220, poz. 
1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, 
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804),Rada Miejska 
w Wyrzysku uchwala, co następuje:

RozdziaE 1
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Osiek nad Notecią w 
rejonie stadionu sportowego przy ulicy Sportowej, 
zwany dalej planem, po stwierdzeniu jego zgodno[ci 
z ustaleniami Studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wyrzysk.

2.  Plan obejmuje obszar o powierzchni 3,95 ha.
3.  Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1)  rysunek planu, zatytuEowany Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek nad 
Notecią w rejonie stadionu sportowego przy ulicy 
Sportowej, opracowany w skali 1 : 1000 wraz z 
wyrysem ze Studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wyrzysk, 
stanowiący zaEącznik nr 1 do uchwaEy;

2)  rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Wyrzysku w 
sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyEoro-
nego do publicznego wglądu projektu planu, stano-
wiące zaEącznik nr 2 do uchwaEy;

3)  rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Wyrzysku o 
sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, nalerących do zadaG wEasnych gmi-
ny, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące 

zaEącznik nr 3 do uchwaEy.

§2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwaEy jest 
mowa o:

1)  dziaEce budowlanej ｠ nalery przez to rozumieć 
dziaEkę budowlaną, zgodnie z ustawą z ustawą z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym;

2)  infrastrukturze technicznej ｠ nalery przez to 
rozumieć wybudowane pod ziemią, na ziemi albo 
nad ziemią sieci lub urządzenia wodociągowe, ka-
nalizacyjne, ciepEownicze, elektryczne, gazowe i te-
lekomunikacyjne, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3)  kanale technologicznym ｠ nalery przez to rozu-
mieć ciąg osEonowych elementów obudowy, studni 
kablowych oraz innych obiektów lub urządzeG sEu-
rących umieszczaniu lub eksploatacji urządzeG in-
frastruktury technicznej drogowej, energetycznej i 
telekomunikacyjnej, zgodnie z przepisami odrębny-
mi;

4)  nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą minimalną odlegEo[ć od 
linii rozgraniczającej, na której dopuszcza się sytu-
owanie budynków;

5)  obsEudze komunikacyjnej ｠ nalery przez to ro-
zumieć dostęp do terenu z drogi publicznej dla ruchu 
pieszego, rowerowego i samochodowego;

6)  ogrodzeniu arurowym - nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie o wysoko[ci do 1,5 m od poziomu 
terenu, w którym czę[ć arurowa stanowi minimal-
nie 60% powierzchni caEkowitej ogrodzenia, a ele-
menty betonowe dopuszczone są jedynie do wyso-
ko[ci 0,3 m od poziomu terenu;

7)  pedosferze ｠ nalery przez to rozumieć po-
wierzchniową warstwę skorupy ziemskiej, zbudo-
waną z warstwy mineralnej, powstaEej wskutek pro-
cesów wietrzenia skaEy macierzystej oraz z warstwy 
organicznej, będącej efektem rozkEadu organizmów 
ro[linnych i zwierzęcych na powierzchni gleby oraz 
w jej wnętrzu;

8)  powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to ro-
zumieć powierzchnię wszystkich budynków zloka-
lizowanych na dziaEce, mierzoną po obrysie [cian 
zewnętrznych, bez schodów, ramp, tarasów, zada-
szeG, wiatroEapów;

9)  terenie zieleni ｠ nalery przez to rozumieć sumę 
powierzchni biologicznie czynnych, pokrytych ro-
[linno[cią trawiastą, zakrzewionych, zadrzewio-
nych lub urządzonych jako oczka wodne;

10)  przestrzeni publicznej ｠ nalery przez to rozu-
mieć przestrzeG dróg publicznych, publicznych ob-
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szarów zieleni i przestrzeni związanych z obiektami 
uryteczno[ci publicznej;

11)  przeznaczeniu dopuszczalnym ｠ nalery przez 
to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir podsta-
wowe, które uzupeEniają lub wzbogacają przezna-
czenie podstawowe;

12)  przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez 
to rozumieć przeznaczenie przewarające na danym 
terenie;

13)  reklamie ｠ nalery przez to rozumieć no[nik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej for-
mie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamoco-
waniami, nie będący szyldem, tablicą informacyjną 
lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i 
sygnaEach;

14)  stacji bazowej telefonii komórkowej ｠ na-
lery przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny 
skEadający się z urządzeG elektro-przesyEowych oraz 
konstrukcji wsporczej i zestawów anten;

15)  szyldach ｠ nalery przez to rozumieć ozna-
czenia jednostek organizacyjnych oraz przedsiębior-
ców, ich siedzib lub miejsc wykonywania dziaEalno-
[ci;

16)  tablicach informacyjnych ｠ nalery przez to 
elementy systemu informacji miejskiej, tablice z na-
zwą ulicy, numer posesji, tablice informujące o za-
sadach funkcjonowania terenów zielonych i lasów, 
tablice z oznaczeniem przyEączy urządzeG technicz-
nych;

17)  terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar o 
okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi;

18)  uciąrliwo[ci dla [rodowiska ｠ nalery przez 
to rozumieć zjawiska fizyczne lub stan powodujące 
przekroczenie standardów jako[ci [rodowiska okre-
[lonych w przepisach odrębnych.

RozdziaE 2
Przepisy szczegóEowe

§3. Na obszarze planu ustala się następujące ka-
tegorie terenów:

1)  tereny usEug sportu i rekreacji, oznaczone na 
rysunku planu symbolem US;

2)  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej z usEugami, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem MW/U;

3)  tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysun-
ku planu symbolami 1ZI, 2ZI.

§4. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się:

1)  lokalizację obiektów maEej architektury jedno-
rodnych stylistycznie;

2)  na terenach US, MW/U dopuszcza się lokaliza-
cję tymczasowych obiektów budowlanych związa-
nych z funkcją terenu;

3)  sytuowanie budynków zgodnie z wyznaczony-
mi na rysunku planu liniami zabudowy;

4)  dopuszczenie budowli sEurących reklamie i 
wolnostojących reklam na terenach oznaczonych na 
rysunku planu symbolami US i MW/U;

5)  adaptację istniejących wolnostojących stacji 
bazowych telefonii komórkowej z dopuszczeniem 
ich remontu i rozbudowy;

6)  zakaz lokalizacji i rozbudowy obiektów budow-
lanych i urządzeG, które wpEywają negatywnie na 
Ead przestrzenny, a w tym:

a)  wolnostojących reklam, nie dotyczy terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami US i 
MW/U,

b)  nowych wolnostojących stacji bazowych tele-
fonii komórkowej,

c)  tymczasowych obiektów budowlanych, z wy-
jątkiem urządzeG zaplecza budów,

d)  ogrodzeG peEnych z elementów prefabrykowa-
nych,

e) nowych napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych.

§5. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)  zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących za-
wsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko, dla 
których wymagane jest obligatoryjne sporządzenie 
raportu oddziaEywania na [rodowisko w rozumieniu 
przepisów odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji przed-
sięwzięć inwestycji celu publicznego;

2) do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej do-
puszczenie stosowania szczelnych zbiorników 
bezodpEywowych, z których [cieki będą systema-
tycznie wyworone przez koncesjonowanego prze-
wopnika do miejsc wskazanych przez sEurby gmin-
ne, a po wykonaniu kanalizacji sanitarnej obowiązek 
podEączenia do kanalizacji zgodnie z przepisami od-
rębnymi;

3)  ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

4)  wszelkie oddziaEywania na [rodowisko wyni-
kające z realizacji ustaleG planu nie mogą powodo-
wać przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska, 
okre[lonych przepisami odrębnymi, poza terenem 
do którego inwestor posiada tytuE prawny;

5)  sposób postępowania z masami ziemnymi po-
wstającymi w związku z realizacją ustaleG planu 
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i 
przepisami odrębnymi;

6)  nakaz zachowania warstwowania wierzchniej 
warstwy pedosfery podczas prac ziemnych;

7)  zastosowanie zabezpieczeG i szczelnych na-
wierzchni przeznaczonych dla postoju i prowadze-
nia ruchu koEowego przed infiltracją zanieczyszczeG 
wód opadowych do [rodowiska gruntowo-wodne-
go;

8)  zagospodarowanie na terenie wEasnej posesji 
wód opadowych i roztopowych lub odprowadzenie 
do kanalizacji deszczowej;

9)  gromadzenie i segregację odpadów w miej-
scach ich powstawania oraz zagospodarowanie ich 
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zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i 
w sposób zabezpieczający [rodowisko gruntowo-
wodne przed zanieczyszczeniem zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;

10)  wskazuje się, re tereny US nalerą do tere-
nów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy 
haEasu jak dla terenów rekreacyjno wypoczynko-
wych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

11)  wskazuje się, re tereny MW/U nalerą do tere-
nów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy 
haEasu jak dla terenów mieszkaniowo-usEugowych, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

12)  do wytworzenia energii dla celów grzewczych 
nalery stosować paliwa pEynne, gazowe i staEe cha-
rakteryzujące się niskimi wskapnikami emisji lub al-
ternatywne pródEa energii ｠ energia wiatru, sEoGca i 
geotermalna;

13)  realizacja inwestycji wymaga szczegóEowego 
rozpoznania geotechnicznych warunków posado-
wienia fundamentów obiektów budowlanych.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego nakaz prowadzenia inwestycji wyma-
gających prac ziemnych w uzgodnieniu z wEa[ci-
wym miejscowo konserwatorem zabytków w celu 
ustalenia zakresu prac archeologicznych.

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1)  o[wietlenie terenu oraz zastosowanie trwaEych 
i estetycznych elementów urządzenia;

2)  dopuszczenie lokalizowania obiektów maEej ar-
chitektury, z uwzględnieniem §4 pkt. 1.

§8. Na terenach usEug sportu i rekreacji, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem US, ustala się:

1)  przeznaczenie terenu:
a)  podstawowe: usEugi sportu i rekreacji ｠ boiska 

i urządzenia sportowe,
b)  dopuszczalne: zabudowa kubaturowa usEugo-

wo-sportowa związana z funkcją terenu
2)  dopuszcza się lokalizację:
a)  budynków usEugowo-sportowych, a w szcze-

gólno[ci budynków szatni i socjalno- sanitarnych,
b)  altan i zadaszeG,
c)  doj[ć i dojazdów związanych z funkcją terenu 

oraz dojazdów przeciwporarowych,
d)  maEej architektury i o[wietlenia terenu,
e)  sieci i urządzeG infrastruktury technicznej,
3)  parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu:
a)  wysoko[ć zabudowy:
-  dla budynków usEugowych ｠ dopuszcza się nie 

więcej nir: jedną kondygnację podziemną, dwie 
kondygnacje nadziemne, w tym poddasze urytkowe 
i nie więcej 9,0 m do kalenicy,

-  dla altan i zadaszeG ｠ dopuszcza się nie więcej 
nir 4,5 m do kalenicy,

b)  dopuszcza się rozbudowę i remonty istnieją-
cych budynków pod warunkiem zachowania ustaleG 
niniejszej uchwaEy,

c)  nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z ry-
sunkiem planu,

d)  nakaz wykonywania niezbędnych prac związa-
nych z konserwacją i utrzymaniem zieleni,

e)  maksymalna powierzchnia zabudowy kubatu-
rowej ｠ do 20% powierzchni dziaEki,

f)  minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-
nej ｠ 50% powierzchni dziaEki w postaci terenów 
zieleni,

g)  sposób ksztaEtowania zabudowy:
-  dopuszcza się dowolne formy dachu,
-  dla altan i zadaszeG dachy sko[ne dwuspadowe 

lub wielospadowe o nachyleniu poEaci od 15 do 45 
stopni,

-  dla dachów sko[nych zakaz krycia dachu stalo-
wymi pEytami wielowarstwowymi i faEdowymi,

-  zakaz stosowania pokrycia dachu w kolorze róE-
tym,

-  kierunek gEównej kalenicy dachu zgodny z dEur-
szym bokiem obiektu.

§9. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej z usEugami, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MW/U, ustala się:

1)  podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna z usEugami;

2)  dopuszczalne przeznaczenie terenu: funkcja 
handlowa;

3)  dopuszcza się lokalizację:
a)  jednego budynku mieszkalnego z usEugami na 

dziaEce,
b)  jednego budynku gararowo-gospodarczego na 

dziaEce,
c)  doj[ć i dojazdów związanych z funkcją terenu 

oraz dojazdów przeciwporarowych,
d)  maEej architektury i o[wietlenia terenu,
4)  parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu:
a)  wysoko[ć zabudowy: na terenach MW/U dla 

budynków mieszkalnych z usEugami
--  dla dachów sko[nych ｠ dopuszcza się nie wię-

cej nir: jedną kondygnację podziemną, trzy kondy-
gnacje nadziemne, w tym poddasze urytkowe i nie 
więcej nir 12,0 m,

--  dla dachów pEaskich ｠ dopuszcza się nie więcej 
nir: jedną kondygnację podziemną, trzy kondygna-
cje nadziemne i nie więcej nir 10,0 m,

b)  dopuszcza się rozbudowę i remonty istnieją-
cych budynków pod warunkiem zachowania ustaleG 
niniejszej uchwaEy;

c)  dopuszcza się realizację budynku gararo-
wo-gospodarczego jako obiektu wolnostojącego, 
zblokowanego z budynkiem mieszkalnym lub jako 
pomieszczenia gararowo-gospodarczego wbudowa-
nego w budynek mieszkalny;

d)  nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z ry-
sunkiem planu;
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e)  maksymalna powierzchnia zabudowy - do 60% 
powierzchni dziaEki;

f)  minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-
nej ｠ 15% powierzchni dziaEki w postaci terenów 
zieleni;

g)  sposób ksztaEtowania zabudowy:
--  dopuszcza się dowolne formy dachu,
--  dla dachów sko[nych zakaz krycia dachu stalo-

wymi pEytami wielowarstwowymi i faEdowymi,
--  zakaz stosowania pokrycia dachu w kolorze 

róEtym,
--  kierunek gEównej kalenicy dachu zgodny z dEur-

szym bokiem obiektu.

§10. Na terenach zieleni izolacyjnej, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 1ZI, 2ZI, ustala się:

1)  podstawowe przeznaczenie terenu: zieleG izo-
lacyjna.

2)  dopuszcza się lokalizację:
a)  doj[ć i dojazdów związane z funkcją terenu 

oraz dojazdów przeciwporarowych,
b)  maEej architektury i o[wietlenia terenu,
c)  sieci i urządzeG infrastruktury technicznej,
3)  parametry i wskapniki zagospodarowania te-

renu:
a)  nakaz realizacji zieleni izolacyjnej skEadającej 

się z gatunków zimozielonych nasadzonych z posta-
ci wielopiętrowego zwartego pasa zieleni zgodnie z 
rysunkiem planu,

b)  minimalny udziaE powierzchni biologicznie 
czynnej ｠ 80% powierzchni dziaEki w postaci tere-
nów zieleni,

c)  nakaz wykonywania niezbędnych prac związa-
nych z konserwacją i utrzymaniem zieleni.

§11. Nie okre[la się granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych, ze względu na ich nie 
występowanie na obszarze objętym planem.

§12. 1.  W planie nie wyznacza się terenów wy-
magających wszczęcia postępowania scalania i po-
dziaEu nieruchomo[ci w rozumieniu przepisów od-
rębnych; nie okre[la się takre szczegóEowych zasad 
i warunków scalania i podziaEu nieruchomo[ci w ro-
zumieniu przepisów odrębnych.

2.  Dopuszcza się:
1)  podziaEy wtórne dziaEek pod warunkiem zacho-

wania zasad zabudowy i zagospodarowania terenu 
zgodnie z ustaleniami planu na wszystkich dziaEkach 
powstaEych w wyniku tego podziaEu ｠ z wyEącze-
niem terenów publicznych oraz dziaEek związanych 
z obiektami infrastruktury technicznej;

2)  Eączenie dziaEek w granicach poszczególnych 
terenów.

§13. Okre[la się następujące strefy oddziaEywa-

nia linii elektroenergetycznych i ograniczenia w ich 
urytkowaniu :

1)  nn 0,4 kV po 3,0 m od rzutu poziomego skraj-
nych przewodów na zewnątrz linii,

2)  na obszarach stref oddziaEywania linii elek-
troenergetycznych obowiązuje zakaz lokalizowania 
wszelkiej zabudowy i nasadzeG zieleni wysokiej, 
zgodnie z przepisami odrębnymi,

3)  w przypadku skablowania lub zdemontowania 
linii przestają obowiązywać strefy oddziaEywania od 
napowietrznych linii elektroenergetycznych.

§14. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji ustala się:

1)  zachowanie ciągEo[ci powiązaG elementów 
ukEadu komunikacyjnego w granicy obszaru planu z 
zewnętrznym ukEadem komunikacyjnym z uwzględ-
nieniem ustaleG planu;

2)  dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, nie wy-
mienionych planem elementów ukEadu komunikacyj-
nego, w tym drogowych obiektów inrynierskich;

3)  dopuszczenie realizacji kanaEów technologicz-
nych w liniach rozgraniczających dróg podczas roz-
budowy ukEadu drogowego, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

4)  obowiązek rozbudowy i przebudowy ukEadu 
komunikacyjnego w związku z realizacja inwestycji 
indywidualnej;

5)  w zalerno[ci od programu funkcjonalnego 
zapewnienie na dziaEce peEnych potrzeb parkingo-
wych zgodnie z przepisami odrębnymi, przy czym 
nie mniej nir:

a)  na karde 1000 m² powierzchni urytkowej biur: 
30 stanowisk postojowych, w tym 3 stanowiska 
postojowe dla pojazdów osób niepeEnosprawnych,

b)  na karde 1000 m² powierzchni urytkowej 
obiektów handlowych: 50 stanowisk postojowych, 
w tym 6 stanowisk postojowych dla pojazdów osób 
niepeEnosprawnych,

c)  na karde 100 miejsc w obiektach gastrono-
micznych: 36 stanowisk postojowych w tym 6 sta-
nowisk postojowych dla pojazdów osób niepeEno-
sprawnych,

d)  na karde 1000 m² powierzchni urytkowej 
obiektów usEugowych innych nir wymienione wy-
rej: 50 stanowisk postojowych, w tym 6 stanowisk 
postojowych dla pojazdów osób niepeEnospraw-
nych.

§15. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej ustala 
się:

1)  zachowanie istniejącej sieci infrastruktury tech-
nicznej z dopuszczeniem jej remontu i rozbudowy, a 
w przypadku lokalizacji poza terenami komunikacji 
przeEorenia jej na tereny komunikacji;

2)  dopuszczenie lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu Eączno[ci publicznej, jereli taka 
inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi;

3)  nakaz zgEaszania, przed wydaniem pozwole-
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nia na budowę do Szefostwa Ruchu Lotniczego SiE 
Zbrojnych RP projektowanych budowli o wysoko[ci 
równej i większej nir 50,0 m;

4)  do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej 
dopuszczenie stosowania szczelnych zbiorników 
bezodpEywowych, z których [cieki będą systema-
tycznie wyworone przez koncesjonowanego prze-
wopnika do miejsc wskazanych przez sEurby gmin-
ne, a po wykonaniu kanalizacji sanitarnej obowiązek 
podEączenia do kanalizacji zgodnie z przepisami od-
rębnymi;

5)  zagospodarowanie wód opadowych i rozto-
powych pochodzących z terenów nieutwardzonych 
oraz poEaci dachowych w granicach wEasnej dziaEki;

6)  odprowadzenie [cieków w postaci wód opado-
wych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczo-
nych o trwaEej nawierzchni do kanalizacji deszczowej 
zgodnie z przepisami odrębnymi lub retencjonowa-
nie i wtórne wykorzystanie do celów nawodnieG po 
uprzednim podczyszczeniu do jako[ci wymaganej 
przepisami odrębnymi;

7)  zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elek-
troenergetycznej a w przypadku przebudowy sieci 
nn obowiązek kablowania sieci;

8)  lokalizacja stacji transformatorowo-rozdziel-
czych na samodzielnych dziaEkach z dostępem do 
drogi publicznej;

9)  do celów grzewczych nalery stosować paliwa 
charakteryzujące się niskimi wskapnikami emisyjny-
mi takie jak: paliwa pEynne, gazowe, staEe - drewno, 
biomasa, lub alternatywne pródEa energii;

10)  zaopatrzenie w gaz z sieci, a do czasu wy-
budowania sieci gazowej dopuszcza się stosowanie 
gazu pEynnego;

11)  zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodo-
ciągowej;

12)  budowę sieci hydrantowej zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;

13)  zakaz wprowadzania [cieków do wód i do 
ziemi.

§16. Nie okre[la się innych nir dotychczasowe 
sposobów i terminów tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzenia i urytkowania terenów, do czasu 
ich zagospodarowania zgodnego z uchwaEą.

§17. Ustala się 30% stawkę, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sEurą-
cą naliczeniu jednorazowej opEaty z tytuEu wzrostu 
warto[ci nieruchomo[ci, okre[loną przy uwzględ-
nieniu przeznaczenia terenu, w związku z uchwale-
niem planu.

RozdziaE 3
Przepisy koGcowe

§18. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Wyrzyska.

§19. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady 
(-) Stefan Rymer 
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W związku z brakiem uwag zEoronych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego wsi Osiek nad Notecią w rejonie Stadionu 
Sportowego przy ul. Sportowej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 7171), Rada Miejska w 
Wyrzysku rozstrzyga co następuje:

§1. 1.  Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej sEurące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaGców stanowią, zgodnie z art. 7 ust 1, usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142. póz. 1591 z pózn. zm.)
zadania wlasne gminy.

2.  Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
zapisane w planie obejmują traktowane jako:

a)  zadania wspólne inwestycje w granicach linii 
rozgraniczających poszczególnych ulic, w tym wy-
budowanie ulic z o[wietleniem, uzbrojeniem pod-
ziemnym, zielenią

b)  inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizo-
wane poza liniami rozgraniczającymi ulic.

3.  Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie okre[lo-
ny w wyniku zamówienia w trybie ustawy Prawo o 
zamowieniach publicznych.

§2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskaza-
nych powyrej :

1)  realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z pra-
wem budowlanym, o zamówieniach publicznych, o 
samorządzie gminnych, gospodarce komunalnej i o 
ochrony [rodowiska,

2)  inwestycje w zakresie przesyEania i dystrybu-
cji energii elektrycznej i ciepEa realizowane będą w 
zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3)  realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w 
paragrafie 1 jest przedmiotem umowy zaintereso-
wanych stron,

§3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepi-
som ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach 
publicznych (tj. z 2003r. Dz.U.Nr 15, póz. 148, z 
pózn.). przy czym:

1)  wydatki majątkowe gminy okre[la uchwaEa 
Rady Miejskiej,

2)  wydatki inwestycyjne finansowane z budretu 
gminy ustala się w uchwale budretowej.

§4. 1.  Zdania w zakresie budowy dróg, o których 
mowa w paragrafie 1 finansowane będą przez bu-
dret gminy lub na podstawie porozumieG z innymi 
podmiotami.

2.  Zadania w zakresie budowy sieci wodociągo-
wej i kanalizacji będą finansowane na podstawie 
art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od-
prowadzeniu [cieków (Dz.U. z 200 Ir. Nr 72, póz. 
747, Dz.U. z 2002r. Nr 113, póz. 984, Dz.U. z 
2004r. Nr 96, póz. 959 i Nr 173, póz. 1808), ze 
[rodków budretu gminy lub poprzez partnerstwo 
publiczno-prawne.

3.  Zadania w zakresie budowy sieci energetycz-
nych będą finansowane na podstawie art.7 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. 
Dz.U. z 2003r. Nr 153, póz. 1504 z pózn. zm.).

§5. Prognozowane pródEa finansowania przez gmi-
nę:

1)  dochody wEasne,
2)  dotacje,
3)  poryczki preferencyjne,
4)  fundusze Unii Europejskiej.

 ZaEącznik nr 2
do UchwaEy nr  XLV/391/10

Rady Miejskiej Wyrzysku
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

 ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI OSIEK NAD NOTECIĄ W REJONIE STADIONU SPORTOWEGO 

PRZY UL. SPORTOWEJ

 ZaEącznik nr 3
do UchwaEy nr  XLV/391/10

Rady Miejskiej Wyrzysku
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

 ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLA-
NIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEqĄCYCH DO ZADAF WDASNYCH 
GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH


