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UCHWA A NR VIII/44/2011
RADY GMINY OSINA
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina
w obrębie geodezyjnym Osina.
Śzia ając na ”odstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492;
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635;
z 2008 r. Nr 123, poz. 803, 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, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996,
Nr 155, poz. 1043) Rada Gminy Osina uchwala, co nastę”uje:
Rozdzia ń

Prze”isy ogólne
§ 1. 1. Zgodnie z uchwa ą Nr XVI/101/2008 Rady Gminy Osina z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie
”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Osina
w obrębie geodezyjnym Osina, ”o stwierdzeniu zgodno ci z ustaleniami Studium uwarunkowa i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina uchwalonego uchwa ą Nr XXX/177/2001 Rady Gminy
Osina w dniu 19 grudnia 2001 r., uchwala się zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Osina w obrębie geodezyjnym OsinaŁ
2. Plan miejscowy obejmuje obszar o ącznej ”owierzchni oko o 3,4 ha, którego granice ustalone zosta y na rysunku ”lanu miejscowego, stanowiący za ącznik nr 1 do niniejszej uchwa yŁ
3Ł Ponadto za ącznikami do uchwa y są:
1)
2)
3)

za ącznik nr 2 - wyrys ze studium;
za ącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do planu miejscowego;
za ącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale ą do zada w asnych gminyŁ

4Ł Przedmiotem zmiany ”lanu jest ca o ciowe o”racowanie zagospodarowania terenu z uwzględnieniem funkcji: zabudowy us ug ”ublicznych i us ug s”ortu, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us ug
nieucią liwych, zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych w raz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacjąŁ
§ 2. Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku ”lanu są obowiązującymi ustaleniami ”lanu:
1)
2)
3)
4)

granica obszaru objętego ”lanem miejscowym;
linie rozgraniczające tereny o ró nym ”rzeznaczeniu lub ró nych zasadach zagos”odarowania;
nieprzekraczalne linie zabudowy;
symbole terenu z o one z oznaczenia literowo-cyfrowego.
§ 3. 1Ł Ilekroć w ”rze”isach niniejszej uchwa y jest mowa o:

1)
2)

3)
4)
5)

linii rozgraniczającej - nale y ”rzez to rozumieć linie, które wyznaczają tereny o ró nym ”rzeznaczeniu
lub ró nych zasadach zagos”odarowania i zabudowy;
maksymalnej wysoko ci budynku - nale y ”rzez to rozumieć nie”rzekraczalną wysoko ć budynku
mierzoną od ”oziomu terenu ”rzy najni ej ”o o onym wej ciu do budynku lub jego czę ci ”ierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku do górnej ” aszczyzny stro”u bąd najwy ej ”o o onej krawędzi
stro”odachu nad najwy szą kondygnacją u ytkową, ącznie z grubo cią izolacji cie”lnej i warstwy ją
os aniającej, albo do najwy ej ”o o onej górnej ”owierzchni innego ”rzykrycia;
modernizacji - nale y ”rzez to rozumieć wszelkie dzia ania związane z unowocze nieniem, trwa ym
ule”szeniem istniejącego obiektu budowlanego, ”rowadzącym do zwiększenia jego warto ci u ytkowej;
nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale y ”rzez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku ”lanu, ”oza
którą zakazuje się w”rowadzania wszelkich budynków;
no niku informacyjnym - nale y ”rzez to rozumieć wszelki urządzenia, a w szczególno ci tablice informacyjne niosące tre ci związane z us ugami ”ublicznymi i obiektami u yteczno ci ”ublicznej, systemem znaków informacji miejskiej, oznaczeniami i informacjami turystycznymi oraz oznaczeniami
obiektów i terenów ”rawem chronionym lub stref ochronnych;
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no niku reklamowym - nale y ”rzez to rozumieć wszelki urządzenia niosące wizualny ”rzekaz informacyjno-reklamowy o ”rodukcie, obiekcie lub us udze;
7) obiektach obs ugi technicznej - nale y ”rzez to rozumieć obiekty infrastruktury technicznej, obs ugi
trans”ortu ”ublicznego, utrzymania dróg i zieleni gminnej, urządzenia wodne i inne s u ące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb mieszka ców oraz celom ”ublicznym;
8) przeznaczeniu terenu - nale y ”rzez to rozumieć kategorie ”rzeznaczenia terenu, w tym mieszczące
się w danym przeznaczeniu funkcje obiektu;
9) szyldzie - nale y ”rzez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie sta ego miejsca wykonywania ”rzez ”rzedsiębiorcę dzia alno ci gos”odarczej, zawierające oznaczenie ”rzedsiębiorcy oraz zwięz e okre lenie
”rzedmiotu wykonywanej dzia alno ci gos”odarczej, czasu dostę”no ci lub grafikę okre lającą nazwę
i ”rzedmiot ”rowadzonej dzia alno ci gos”odarczej, lub czę ć z tych elementów;
10) us ugach - nale y ”rzez to rozumieć dzia alno ć, ”rowadzoną w obiektach niemieszkalnych, wolnostojących lub lokalach niemieszkalnych wbudowanych w inne obiekty, s u ąca zas”okajaniu ”otrzeb ludno ci, nie związana z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami ”rzemys owymi w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Śzia alno ci PKŚ, o ”owierzchni s”rzeda owej ”oni ej 2000 m²;
11) us ugach ”ublicznych - nale y ”rzez to rozumieć wszelkie us ugi ”owszechnie dostę”ne, s u ące zas”okojeniu ”otrzeb ludno ci (na ”oziomie lokalnym lub ”onadlokalnym) w szczególno ci w zakresie:
o wiaty i wychowania, nauki, kultury, administracji, ączno ci, bez”iecze stwa, o”ieki, zdrowia;
12) wska niku intensywno ci zabudowy - nale y ”rzez to rozumieć stosunek sumy ”owierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków, mierzonych ”o obrysie cian zewnętrznych, do ”owierzchni dzia ki budowlanej lub terenu, na którym budynki te są usytuowaneŁ
6)

2Ł Pojęcia u yte w niniejszej uchwale, a niezdefiniowane w niniejszym ”aragrafie nale y rozumieć
zgodnie z ogólnie obowiązującymi ”rze”isamiŁ
§ 4. Ustala się ”rzeznaczenie terenów o ró nym s”osobie zagos”odarowania wyznaczonych liniami
rozgraniczającymi i oznaczonych numerem i symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu:
1)
2)
3)
4)
5)

teren zabudowy us ug ”ublicznych i us ug s”ortu oznaczony symbolem - 1 UP,US;
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us ug nieucią liwych oznaczone symbolem - 2MN,U;
3MN,U;
teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych oznaczony symbolem - 4RM;
teren drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczony symbolem - 01KDZ;
tereny dróg ”ublicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolem - 02KDD, 03KDD.
§ 5. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony i kszta towania adu ”rzestrzennego:

1)

2)

w zakresie no ników reklamowych:
a) do”uszcza się realizację no ników reklamowych wy ącznie w formie:
tablic reklamowych,
reklam wietlnych: w formie tablic ”od wietlanych lub a urowych na”isów i znaków graficznych,
b) tablice reklamowe muszą s”e niać nastę”ujące warunki:
do”uszcza się umieszczanie tablic reklamowych wy ącznie na elewacjach zewnętrznych budynków, w których ”rowadzona jest reklamowana ”rzez nie us uga,
na jednej cianie budynku do”uszcza się lokalizację jednej tablicy reklamowej,
maksymalna powierzchnia pojedynczej tablicy reklamowej mierzonej w obrysie zewnętrznym
do 3 m²,
c) reklamy wietlne muszą s”e niać nastę”ujące warunki:
do”uszcza się umieszczanie reklam wietlnych wy ącznie na elewacjach zewnętrznych budynków, w których ”rowadzona jest reklamowana ”rzez nie us uga,
na jednej cianie budynku do”uszcza się lokalizację jednej tablicy reklamowej ”od wietlanej,
maksymalna powierzchnia pojedynczej tablicy reklamowej pod wietlanej mierzonej w obrysie
zewnętrznym do 3 m²,
ograniczenia w ilo ci i wielko ci nie dotyczą reklam wietlnych w formie a urowych liter
i znaków graficznych,
d) zabrania się realizacji na jednej cianie budynku jednocze nie tablicy reklamowej i reklamy wietlnej w formie tablicy reklamowej,
e) zabrania się realizacji no ników reklamowych w liniach rozgraniczających dróg ”ublicznych;
w zakresie realizacji szyldów:
a) do”uszcza się umieszczanie szyldów wy ącznie na cianach budynków w kondygnacji parteru
budynku,
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do”uszcza się lokalizowanie szyldów wy ącznie związanych z us ugą jaka jest ”rowadzona
w budynku, na którym umieszczany jest szyld,
w zakresie realizacji no ników informacyjnych:
a) do”uszcza się realizację no ników informacyjnych wy ącznie w formie:
tablic,
s u”ów og oszeniowych,
b) do”uszcza się umieszczane tablic informacyjnych na elewacjach zewnętrznych budynków, ogrodzeniach oraz jako obiektów wolnostojących,
c) do”uszcza się umieszczanie s u”ów og oszeniowych na wszystkich terenach, poza pasami drogowymi dróg ”ublicznych;
od strony dróg ”ublicznych ustala się zakaz wykonywania ogrodze z ”refabrykatów betonowych
i elbetowych;
ustala się zakaz realizacji tymczasowych obiektów us ugowo-handlowych oraz gospodarczych i garaowychŁ
b)

3)

4)
5)

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego:
1)

2)
3)

w zakresie ochrony rodowiska:
a) na obszarze objętym ustaleniami ”lanu w”rowadza się ca kowity zakaz lokalizowania ”rzedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddzia ywać na rodowisko oraz ”rzedsięwzięć mogących ”otencjalnie znacząco oddzia ywać na rodowisko, za wyjątkiem:
dróg ”ublicznych i związanych z nimi urządze ,
obiektów infrastruktury technicznej do”uszczanych niniejszym ”anem miejscowym,
b) w granicach obszaru objętego zmianą ”lanu ustala się zakaz sk adowania wszelkich od”adów
w tym od”adów niebez”iecznych,
c) w granicach obszaru objętego zmianą ”lanu ustala się nakaz od”rowadzania i podczyszczania
cieków bytowych i wód o”adowych na warunkach okre lonych w ”rze”isach odrębnych,
d) ustala się obowiązek ochrony ”rzed ha asem ”o”rzez okre lenie do”uszczalnych ”oziomów ha asu zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, tjŁ:
dla terenu oznaczonego symbolem 1UP,US ”oziom ha asu musi być zgodny z poziomem haasu do”uszczalnym dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,
dla ”oszczególnych terenów oznaczonych symbolem: 2MN,U; 3MN,U do”uszczalny ”oziom haasu musi być zgodny z ”oziomem ha asu do”uszczalnym dla terenów zabudowy mieszkaniowous ugowej,
dla terenu oznaczonego symbolem 4RM do”uszczalny ”oziom ha asu musi być zgodny z poziomem ha asu do”uszczalnym dla terenów zabudowy zagrodowej,
z uwagi na brak warto ciowych elementów ”rzyrodniczych oraz terenów i obiektów chronionych w granicach terenu objętego zmianą ”lan nie w”rowadza się ustale w tym zakresie;
z uwagi na brak warto ciowych elementów krajobrazu kulturowego w granicach terenu objętego zmianą ”lan nie w”rowadza się ustale w tym zakresie.

§ 7. Z uwagi na bez”o rednie sąsiedztwo obszaru objętego niniejszą zmianą ”lanu ze stanowiskiem
archeologicznym, zarówno inwestor jak i wykonawca prac ziemnych w toku prowadzenia tych prac,
w ”rzy”adku odkrycia ”rzedmiotów, co do których istnieje ”odejrzenie i są one zabytkami, zobowiązani
są wstrzymać ”race aby zabez”ieczyć ”rzedmiot i miejsce jego odkrycia jak te niezw ocznie zawiadomić
o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub wójta gminyŁ
§ 8. Ustalenia dotyczące wymaga wynikających z ”otrzeb kszta towania ”rzestrzeni ”ublicznych:
1)
2)

3)
4)

ustala się, e w granicach obszaru objętego niniejszą zmianą ”lanu nie wystę”ują obszary ”rzestrzeni
publicznych w rozumieniu ”rze”isów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
wyznacza się nastę”ujące tereny i obiekty o znaczeniu ”ublicznym, ogólnodostę”nym:
a) tereny dróg ”ublicznych klasy: zbiorczej, dojazdowej,
b) teren us ug ”ublicznych i us ug s”ortu oznaczony symbolem 1UP,US;
do”uszcza się lokalizację elementów ma ej architektury na wszystkich terenach o znaczeniu publicznym ogólnodostę”nym;
forma architektoniczna elementów ma ej architektury ”owinna być jednolita dla wszystkich ”rzestrzeni o znaczeniu publicznym zlokalizowanych w granicach obszaru objętego niniejszą zmianą ”lanu;
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ustala się nakaz dostosowania ”rzestrzeni o znaczeniu publicznym, ogólnodostę”nym do ”otrzeb osób
nie”e nos”rawnych ”o”rzez:
a) obni enie do ”oziomu jezdni krawę nika chodnika w miejscach ”rzej ć dla ”ieszych na ca ej jego
szeroko ci lub minimum na odcinku o d ugo ci 1Ł5 m, w s”osób umo liwiający zjazd i wjazd osobie ”oruszającej się na wózku,
b) wy”osa enie budynków i obiektów us ug ”ublicznych i us ug s”ortu w urządzenia umo liwiające
dostę” i korzystanie z nich osobom nie”e nos”rawnym,
c) dostosowanie obiektów ma ej architektury: awek, wiat, tablic i s u”ów informacyjnych, budek telefonicznych it”Ł do ”otrzeb osób nie”e nos”rawnych,
d) wyznaczenie na terenach ”arkingów do obs ugi us ug ”ublicznych i us ug s”ortu miejsc ”ostojowych o ”arametrach ”rzystosowanych dla ”otrzeb osób nie”e nos”rawnychŁ
§ 9. Ustala się zasady dotyczące kszta towania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu:

1)

2)

poprzez ustalenie:
a) wska nika minimalnego ”rocentu ”owierzchni biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami szczegóowymi,
b) wska nika intensywno ci zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegó owymi,
c) wysoko ci zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegó owymi,
d) linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegó owymi,
e) rodzaju i spadku dachu zgodnie z ustaleniami szczegó owymi,
f) kolorów i ty”ów elewacji zgodnie z ustaleniami szczegó owymi;
do”uszcza się lokalizowanie wolnostojących budynków gara owych i gospodarczych, o ile ustalenia
szczegó owe nie stanowią inaczej, ”rzy granicy sąsiedniej dzia ki budowlanej lub w odleg o ci 1Ł5 m
od granicy sąsiedniej dzia ki budowlanej ”od warunkiem e, d ugo ć cian budynków zbli onych do danej granicy dzia ki budowlanej nie ”rzekroczy 30% d ugo ci tej granicy, do której zbli ony jest budynek

§ 10. W granicach objętych niniejszym ”lanem miejscowym nie wskazuje się ogólnych zasad dotyczących s”osobu zagos”odarowania terenów i obiektów górniczych, terenów nara onych na niebez”iecze stwo ”owodzi oraz terenów zagro onych osuwaniem się mas ziemnych z uwagi na ich brak.
§ 11. Ustalenia dotyczące szczegó owych zasad i warunków scalania i ”odzia u nieruchomo ci objętych planem miejscowym:
1)
2)
3)

w graniach obszaru objętego niniejszą zmianą ”lanu nie wskazuje się obszarów ”rzewidzianych do
scalenia i ”odzia u nieruchomo ci w rozumieniu ”rze”isów odrębnych;
w ”rzy”adku ”odzia u dzia ek, ustala się warunki ”odzia u zgodnie z ustaleniami szczegó owymi dla
”oszczególnych terenów;
ograniczenia ”odzia ów ustalone w ”rze”isach szczegó owych dla ”oszczególnych terenów nie dotyczą wydziele ”od urządzenia infrastruktury technicznej oraz wydzielenie dojazdówŁ
§ 12. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1)

2)
3)

droga ”ubliczna klasy zbiorczej oznaczona symbolem 01KŚZ stanowi ciąg ”owiąza ”onadlokalnych
miejscowo ci gminnej Osina w tym terenu objętego zmianą ”lanu z drogą krajową (Szczecin-Gda sk)
oraz z drogą ”owiatową ”rowadzącą do Goleniowa;
droga ”ubliczna klasy zbiorczej oraz drogi ”ubliczne klasy dojazdowej za”ewniają obs ugę komunikacyjną dla istniejącego i ”rojektowanego zagos”odarowania na obszarze objętym niniejszą zmianą ”lanu;
ustala się realizację miejsc ”ostojowych w s”osób i w ilo ci zgodnie z ustaleniami szczegó owymi dla
”oszczególnych terenówŁ

§ 13. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1)
2)

3)

ustala się realizację sieci infrastruktury technicznej na terenach ”rzeznaczonych na cele ”ubliczne,
w szczególno ci w liniach rozgraniczających dróg ”ublicznych;
w ”rzy”adku braku mo liwo ci ”rowadzenia sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg ”ublicznych lub ”rzez inne tereny ”ubliczne do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruktury
technicznej ”rzez tereny ”rzeznaczone na inne cele, ”o zawarciu od”owiedniej umowy ”omiędzy inwestorem a w a cicielem terenu;
do”uszcza się rozbudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej i budowę nowych w zale no ci
od ”otrzeb oraz zmianę ”arametrów sieci ustalonych w niniejszej zmianie planu miejscowego,

Śziennik Urzędowy
Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 158

20979

Poz. 3301

na wszystkich terenach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, a w szczególno ci na terenach
”rzeznaczonych na cele ”ubliczne do”uszcza się realizację wszelkich obiektów i urządze infrastruktury technicznej umo liwiających ”rawid owe funkcjonowanie istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej,
5) ustalenia w zakresie gos”odarki ciekowej:
a) ustala się realizację kolektora kanalizacji grawitacyjnej o ”arametrach de 200 mm obs ugującego
obszar objęty niniejszą zmianą ”lanu, w liniach rozgraniczających drogi ”ublicznej klasy zbiorczej
oznaczonej symbolem 01KDZ (zgodnie z rysunkiem planu),
b)
cieki będą od”rowadzane do oczyszczalni cieków w Osinie,
c) na dzia kach budowlanych gdzie wody gruntowe są w wysokich stanach ”oni ej 1,5 m w stosunku do ”owierzchni terenu, do”uszcza się dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us ug
nieucią liwych, z wy ączeniem us ug wytwarzających cieki ”rzemys owe, od”rowadzanie cieków do zbiorników bezod” ywowych (lub indywidualnych oczyszczalni cieków) lokalizowanych
w granicach dzia ek budowlanych i wywóz do ”unktu zlewnego ”rzy oczyszczalni cieków,
d) zbiorniki bezod” ywowe muszą mieć charakter tymczasowy i po realizacji sieci kanalizacyjnej muszą ulec likwidacji na zasadach okre lonych w ”rze”isach odrębnych,
e) ustala się od”rowadzanie wód o”adowych z terenów dróg ”ublicznych klasy zbiorczej i klasy dojazdowej oraz ”arkingów wielostanowiskowych ”owy ej 20 miejsc ”ostojowych siecią kanalizacji
deszczowej do oczyszczalni cieków w Osinie po uprzednim podczyszczeniu,
f) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się od”rowadzanie wód o”adowych
z terenów dróg ”ublicznych klasy zbiorczej i klasy dojazdowej do rowów odwadniających realizowanych w liniach rozgraniczających tych dróg, a dla ”arkingów wielostanowiskowych ”owy ej
20 miejsc ”ostojowych do”uszcza się od”rowadzanie wód o”adowych do zbiorników bezod” ywowych po uprzednim podczyszczeniu,
g) ”odczyszczanie wód o”adowych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi,
h) od”rowadzenie wód o”adowych z terenów ”rzeznaczonych ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i us ug nieucią liwych, zabudowę zagrodową w gos”odarstwach rolnych, zabudowę
us ug ”ublicznych i us ug s”ortu mo e nastą”ić do gruntu w granicach dzia ki;
6) ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) ustala się zao”atrzenie w wodę z istniejącego wodociągu o r. 90 mm zlokalizowanego w liniach
rozgraniczających drogi ”ublicznej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem 01KŚZ i drogi publicznej
klasy dojazdowej 03KDD (zgodnie z rysunkiem planu),
b) do”uszcza się zachowanie istniejących studni w granicach dzia ek budowlanych i dalsze czerpanie z nich wód wy ącznie do celów gos”odarczych,
c) do”uszcza się realizację nowych studni do celów gos”odarczych,
d) do”uszcza się realizację awaryjnych studni g ębinowych;
7) ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) ustala się zasilanie w energię elektryczną z istniejących lub ”rojektowanych linii elektroenergetycznych 15 kV i 0,4 kV, lub alternatywnych róde energii,
b) istniejące linie na”owietrzne redniego i niskiego na”ięcia, kolidujące z projektowanym zainwestowaniem terenu - do ”rzebudowy ”o”rzez ich sto”niową likwidację i zastę”owanie, w ramach
remontów i modernizacji, sieciami kablowymi;
8) ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energie cie”lną i gaz:
a) ustala się zao”atrzenie w cie” o z indywidualnych lub zbiorowych róde cie” a,
b) ustala się zakaz stosowania do celów grzewczych ”aliw o wysokiej emisji zanieczyszcze ,
c) ustala się zao”atrzenie w gaz z istniejącego gazociągu redniego ci nienia o parametrach dn 63 mm
zlokalizowanego w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem 01KŚZ (zgodnie z rysunkiem planu);
9) telekomunikacja:
a) ustala się zachowanie istniejącej kablowej sieć telekomunikacyjnej,
b) istniejące telekomunikacyjne linie na”owietrzne, kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem
terenu - do ”rzebudowy ”o”rzez ich sto”niową likwidację i zastę”owanie, w ramach remontów
i modernizacji, sieciami kablowymi;
10) w zakresie gos”odarki od”adami ustala się:
a) zasadę wywozu s”osobem zorganizowanym od”adów sta ych z obszaru objętego zmianą ”lanu
na wyznaczone dla ”otrzeb gminy tereny sk adowania, ”rzeróbki lub s”alania mieci,
b) wywóz od”adów ”rzez zak ad będący gminną jednostką organizacyjną lub ”rzez ”rzedsiębiorcę ”osiadającego zezwolenie na ”rowadzenie dzia alno ci w zakresie odbierania od”adów komunalnych;
4)
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obowiązek wy”osa enia terenów w urządzenia i miejsca umo liwiające segregację od”adów,
ustala się nakaz stworzenia, dla ka dego terenu warunków do segregacji od”adówŁ
Rozdzia 2

Ustalenia szczegó owe
§ 14. Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 1UP,US (o ”owierzchni 1,58 ha):
1)

2)

3)

”odstawowe ”rzeznaczenie terenu (minimum 70% ”owierzchni dzia ki budowlanej):
a) us ugi ”ubliczne, w szczególno ci us ugi kultury,
b) us ugi s”ortu;
uzu”e niające ”rzeznaczenie terenu (maksimum 30% ”owierzchni dzia ki budowlanej):
a) us ugi nieucią liwe, wy ącznie w ramach budynków ”odstawowego ”rzeznaczenia terenu,
b) obiekty pomocnicze dla podstawowego przeznaczenia terenu, w szczególno ci: obiekty administracji, obiekty socjalne, obiekty gara owe i gospodarcze;
zasady kszta towania i zagospodarowania terenu:
a) do”uszcza się realizację obiektów ”omocniczych dla ”odstawowego ”rzeznaczenia terenu, w szczególno ci: obiektów administracji, obiektów socjalnych wy ącznie w ramach budynków ”odstawowego przeznaczenia terenu,
b) do”uszcza się realizację budynków gara owych i gos”odarczych jako obiektów wolnostojących,
c) w ”rzy”adku realizacji wy ącznie terenowych obiektów us ug s”ortu i rekreacji nale y za”ewnić
obs ugę sanitarną terenu, w szczególno ci w zakresie ”ublicznych toalet trwa ych lub ”rzeno nych,
d) dla obiektów s”ortowych do”uszcza się realizację zadaszonych lub otwartych trybun,
e) wszystkie obiekty budowlane zlokalizowane w liniach rozgraniczających terenu oznaczonego
symbolem 1UP,US muszą stanowić kom”leks zabudowy o ujednoliconej architekturze, w szczególno ci w zakresie kolorystyki elewacji zewnętrznych, kolorystyki i materia ów otworów okiennych i drzwiowych, detali architektonicznych, kolorystyki i materia ów ”okryciowych dachów
spadzistych,
f) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, tj.:
6 m od linii rozgraniczającej z drogą ”ubliczną klasy drogi zbiorczej;
6 m od linii rozgraniczającej z drogą ”ubliczną klasy drogi dojazdowej;
6 m od granicy z dzia ką ewidencyjną nr 49 ”o o oną ”oza granicą obszaru objętego niniejszą
zmianą ”lanu,
g) maksymalna wysoko ć budynków ”odstawowego ”rzeznaczenia terenu - 12 m, maksymalnie
trzy kondygnacje nadziemne,
h) maksymalna wysoko ć budynków gara owych i gospodarczych - 6 m, maksymalnie jedna kondygnacja nadziemna,
i) do”uszcza się indywidualne kszta towanie dachów na eta”ie ”rojektu budowlanego,
j) ”okrycie dachów o kącie nachylenia ”o aci dachowych ”owy ej 12°:
blacha ” aska w naturalnym kolorze metalu,
dachówka ceramiczna lub cementowa w naturalnym kolorze dachówki ceramicznej,
blachodachówka w naturalnym kolorze dachówki ceramicznej lub w kolorze ciemnografitowym,
bezbarwne ”okrycia imitujące szk o lub szk o hartowane,
dla dachów s”adzistych niezale nie od kąta nachylenia ”o aci dachowych nale y ”rzyjąć jeden materia ”okryciowy dla wszystkich budynków realizowanych w liniach rozgraniczających terenu, za wyjątkiem ”okryć bezbarwnych, które ka dorazowo mo na dowolnie ączyć,
k) elewacje zewnętrzne:
tynki w kolorze bia ym lub w odcieniach: jasnego be u, jasnego kremowego, jasnej szaro ci,
jasnego oliwkowego, jasnego ó tego z do”uszczeniem jednolitego dla ca ego kom”leksu zabudowy akcentowania fragmentów elewacji w barwach o wy szym lub ni szym walorze
i nasyceniu,
do”uszcza się stosowanie na elewacjach zewnętrznych ok adzin trwa ych za wyjątkiem ok adzin z blach falistych i trapezowych, paneli z tworzyw sztucznych,
l) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dzia ki budowlanej - 30% powierzchni
dzia ki,
m) maksymalna powierzchnia zabudowana w granicach dzia ki budowlanej - 50% ”owierzchni dzia ki,
n) maksymalny wska nik intensywno ci zabudowy - 1.0,
o) teren ”o o ony w sąsiedztwie obszaru ochrony stanowiska archeologicznego, obowiązują ustalenia § 7;
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zasady i warunki ”odzia u nieruchomo ci:
a) minimalna ”owierzchnia dzia ki budowlanej - 3000 m²,
b) minimalny front dzia ki budowlanej - 30 m,
c) kąt ”o o enia granic dzia ek w stosunku do ”asa drogowego musi być 70º do 90º;
zasady obs ugi w zakresie komunikacji:
a) obs uga komunikacyjna - ustala się obs ugę komunikacyjną dzia ki budowlanej z drogi publicznej
klasy dojazdowej oznaczonej symbolem: 02KDD,
b) warunki parkingowe:
ustala się minimum 25 miejsc ”ostojowych dla obs ugi terenu oznaczonego symbolem 1UP,US,
wszystkie miejsca ”ostojowe dla obs ugi niniejszego terenu nale y zrealizować w jego liniach
rozgraniczających;
zasady obs ugi w zakresie infrastruktury technicznej - na warunkach okre lonych w § 13;
tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i u ytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego
zagos”odarowania, urządzania i u ytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego
z dotychczasowym u ytkowaniemŁ

§ 15. Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem terenu 2MN,U (o ”owierzchni 0,30 ha):
1)
2)
3)

4)

5)

”odstawowe ”rzeznaczenie terenu (minimum 60% ”owierzchni dzia ki budowlanej) - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
uzu”e niające ”rzeznaczenie terenu (maksimum 40% ”owierzchni dzia ki budowlanej) - us ugi nieucią liwe;
zasady kszta towania i zagospodarowania terenu:
a) budynek mieszkalny lub mieszkalno-us ugowy wolnostojący,
b) do”uszcza się lokalizację obiektów us ugowych w budynkach wolnostojących lub w ”owiązaniu
z budynkami mieszkalnymi,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, tj. 6 m od linii rozgraniczającej
z drogą ”ubliczną klasy dojazdowej oznaczoną symbolem 03KŚŚ,
d) maksymalna wysoko ć budynku mieszkalnego lub mieszkalno-us ugowego, us ugowego - 10 m,
maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,
e) maksymalna wysoko ć budynków gara owych i gospodarczych - 6 m, maksymalnie jedna kondygnacja nadziemna,
f) dachy - dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia g ównych ”o aci dachowych od 30º
do 45º ”rzy czym g ówne ”o acie dachu muszą ”osiadać jednakowy s”adek,
g) dla budynków dobudowanych do innych budynków do”uszcza się dachy jednos”adowe,
h) pokrycie dachu - dachówka ceramiczna, cementowa lub blachodachówka w kolorze naturalnej
dachówki ceramicznej,
i) elewacje zewnętrzne:
tynki w kolorze bia ym lub w odcieniach: jasnego be u, jasnego kremowego, jasnej szaro ci,
jasnego ó tego z do”uszczeniem jednolitego dla ca ego kompleksu zabudowy akcentowania
fragmentów elewacji w barwach o wy szym lub ni szym walorze i nasyceniu,
do”uszcza się stosowanie na elewacjach zewnętrznych ok adzin trwa ych za wyjątkiem ok adzin z blach falistych i trapezowych, paneli z tworzyw sztucznych,
j) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dzia ki budowlanej - 50% powierzchni
dzia ki,
k) maksymalna powierzchnia zabudowana w granicach dzia ki budowlanej - 30% ”owierzchni dzia ki,
l) maksymalny wska nik intensywno ci zabudowy - 0.5,
m) teren ”o o ony w sąsiedztwie obszaru ochrony stanowiska archeologicznego, obowiązują ustalenia § 7;
zasady i warunki ”odzia u nieruchomo ci:
a) minimalna ”owierzchnia dzia ki budowlanej - 1500 m²,
b) minimalny front dzia ki budowlanej - 25 m,
c) kąt ”o o enia granic dzia ek w stosunku do ”asa drogowego musi być 70° do 90°;
zasady obs ugi w zakresie komunikacji:
a) obs uga komunikacyjna - ustala się obs ugę komunikacyjną dzia ki budowlanej z drogi publicznej
klasy dojazdowej oznaczonej symbolem: 03KDD,
b) warunki parkingowe:
ustala się minimum dwa miejsca ”ostojowe na jeden lokal mieszkalny,
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ustala się dodatkowo dwa miejsca ”ostojowe na ka de 100 m² ”owierzchni u ytkowej us ug,
wszystkie miejsca ”ostojowe dla obs ugi niniejszego terenu nale y zrealizować w jego liniach
rozgraniczających;
zasady obs ugi w zakresie infrastruktury technicznej - na warunkach okre lonych w § 13;
tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i u ytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i u ytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z dotychczasowym u ytkowaniemŁ
-

6)
7)

§ 16. Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem terenu 3MN,U (o ”owierzchni 0,38 ha):
1)
2)
3)

4)

5)

6)

”odstawowe ”rzeznaczenie terenu (minimum 60% ”owierzchni dzia ki budowlanej) - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
uzu”e niające ”rzeznaczenie terenu (maksimum 40% ”owierzchni dzia ki budowlanej) - us ugi nieucią liwe;
zasady kszta towania i zagospodarowania terenu:
a) budynki mieszkalne, mieszkalno-us ugowe wolnostojące,
b) do”uszcza się lokalizację obiektów us ugowych w budynkach wolnostojących lub w ”owiązaniu
z budynkami mieszkalnymi,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, tj.:
6 m od linii rozgraniczającej z drogą ”ubliczną klasy zbiorczej,
6 m od linii rozgraniczającej z drogą ”ubliczną klasy dojazdowej oznaczonej symbolem
03KDD,
4 m od linii rozgraniczającej z drogą ”ubliczną klasy dojazdowej oznaczonej symbolem
02KDD,
d) maksymalna wysoko ć budynku mieszkalnego lub mieszkalno-us ugowego, us ugowego - 10 m,
maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,
e) maksymalna wysoko ć budynków gara owych i gospodarczych - 6 m, maksymalnie jedna kondygnacja nadziemna,
f) dachy - dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia g ównych ”o aci dachowych od 30°
do 45° ”rzy czym g ówne ”o acie dachu muszą ”osiadać jednakowy s”adek,
g) dla budynków dobudowanych do innych budynków do”uszcza się dachy jednos”adowe,
h) pokrycie dachu - dachówka ceramiczna, cementowa lub blachodachówka w kolorze naturalnej
dachówki ceramicznej,
i) elewacje zewnętrzne:
tynki w kolorze bia ym lub w odcieniach: jasnego be u, jasnego kremowego, jasnej szaro ci,
jasnego ó tego z dopuszczeniem jednolitego dla ca ego kom”leksu zabudowy akcentowania
fragmentów elewacji w barwach o wy szym lub ni szym walorze i nasyceniu,
do”uszcza się stosowanie na elewacjach zewnętrznych ok adzin trwa ych za wyjątkiem ok adzin z blach falistych i trapezowych, paneli z tworzyw sztucznych,
j) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dzia ki budowlanej - 30% powierzchni
dzia ki,
k) maksymalna powierzchnia zabudowana w granicach dzia ki budowlanej - 50% ”owierzchni dzia ki,
l) maksymalny wska nik intensywno ci zabudowy - 0.8;
zasady i warunki ”odzia u nieruchomo ci:
a) minimalna ”owierzchnia dzia ki budowlanej - 800 m²,
b) minimalny front dzia ki budowlanej - 21 m,
c) kąt ”o o enia granic dzia ek w stosunku do ”asa drogowego musi być 70° do 90°;
zasady obs ugi w zakresie komunikacji:
a) obs uga komunikacyjna - ustala się obs ugę komunikacyjną dzia ek budowlanych z drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem: 01KDZ, z dróg ”ublicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolem 02KDD, 03KDD,
b) warunki parkingowe:
ustala się minimum dwa miejsca ”ostojowe na jeden lokal mieszkalny,
ustala się dodatkowo dwa miejsca ”ostojowe na ka de 100 m² ”owierzchni u ytkowej us ug,
wszystkie miejsca ”ostojowe dla obs ugi niniejszego terenu nale y zrealizować w jego liniach
rozgraniczających;
zasady obs ugi w zakresie infrastruktury technicznej - na warunkach okre lonych w § 13;
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tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i u ytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego
zagos”odarowania, urządzania i u ytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z dotychczasowym u ytkowaniemŁ

§ 17. Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem terenu 4RM (o ”owierzchni 0,38 ha):
1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

podstawowe przeznaczenie terenu (minimum 70% powierzchni dzia ki budowlanej) - zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym,
uzu”e niające ”rzeznaczenie terenu (maksimum 30% ”owierzchni dzia ki budowlanej) - us ugi nieucią liwe;
zasady kszta towania i zagospodarowania terenu:
a) budynki mieszkalne, mieszkalno-us ugowe wolnostojące,
b) do”uszcza się lokalizację obiektów us ugowych w budynkach wolnostojących lub w ”owiązaniu
z budynkami mieszkalnymi,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, tj. od 4 m do 5 m od linii rozgraniczającej z drogą ”ubliczną klasy dojazdowej,
d) maksymalna wysoko ć budynku mieszkalnego lub mieszkalno-us ugowego, us ugowego - 10 m,
maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,
e) maksymalna wysoko ć budynków gara owych i gospodarczych, inwentarskich - 7 m, maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,
f) dachy - dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia g ównych ”o aci dachowych od 30°
do 45° ”rzy czym g ówne ”o acie dachu muszą ”osiadać jednakowy s”adek,
g) dla budynków dobudowanych do innych budynków do”uszcza się dachy jednospadowe,
h) pokrycie dachu - dachówka ceramiczna, cementowa lub blachodachówka w kolorze naturalnej
dachówki ceramicznej, dla budynków inwentarskich do”uszcza się ”okrycia bitumiczne w kolorze
czarnym lub ciemnobrązowym,
i) elewacje zewnętrzne:
tynki w kolorze bia ym lub w odcieniach: jasnego be u, jasnego kremowego, jasnej szaro ci,
jasnego ó tego z do”uszczeniem jednolitego dla ca ego kom”leksu zabudowy akcentowania
fragmentów elewacji w barwach o wy szym lub ni szym walorze i nasyceniu,
do”uszcza się stosowanie na elewacjach zewnętrznych ok adzin trwa ych za wyjątkiem ok adzin z blach falistych i trapezowych, paneli z tworzyw sztucznych,
j) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dzia ki budowlanej - 50% powierzchni
dzia ki,
k) maksymalna powierzchnia zabudowana w granicach dzia ki budowlanej - 30% ”owierzchni dzia ki,
l) maksymalny wska nik intensywno ci zabudowy - 0.5;
m) teren ”o o ony w sąsiedztwie obszaru ochrony stanowiska archeologicznego, obowiązują ustalenia § 7;
zasady i warunki ”odzia u nieruchomo ci:
a) minimalna ”owierzchnia dzia ki budowlanej - 3500 m²,
b) minimalny front dzia ki budowlanej - 40 m,
c) kąt ”o o enia granic dzia ek w stosunku do ”asa drogowego musi być 70° do 90°;
zasady obs ugi w zakresie komunikacji:
a) obs uga komunikacyjna - ustala się obs ugę komunikacyjną dzia ki budowlanej z drogi publicznej
klasy dojazdowej oznaczonej symbolem 02KDD,
b) warunki parkingowe:
ustala się minimum dwa miejsca ”ostojowe na jeden lokal mieszkalny,
ustala się dodatkowo dwa miejsca ”ostojowe na ka de 100 m² ”owierzchni u ytkowej us ug,
wszystkie miejsca ”ostojowe dla obs ugi niniejszego terenu nale y zrealizować w jego liniach
rozgraniczających;
zasady obs ugi w zakresie infrastruktury technicznej - na warunkach okre lonych w § 13;
tymczasowe zagos”odarowanie, urządzanie i u ytkowanie terenu - ustala się zakaz tymczasowego
zagos”odarowania, urządzania i u ytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z dotychczasowym u ytkowaniemŁ

§ 18. Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem terenu 01KŚZ (o ”owierzchni 0,71 ha):
1)
2)

podstawowe przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy zbiorczej - kategoria drogi - droga powiatowa;
uzu”e niające ”rzeznaczenie terenu - obiekty i sieci infrastruktury technicznej;
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zasady kszta towania i zagospodarowania terenu:
a) szeroko ć w liniach rozgraniczających drogi - 20 m,
b) przynajmniej z jednej strony drogi nale y wykonać chodnik dla ”ieszych o minimalnej szeroko ci
1,5 m;
ustala się wydzielenie dzia ki drogowej wzd u linii rozgraniczającej terenu drogi;
obs uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13;
zasady tymczasowego zagospodarowania terenu - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i u ytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z dotychczasowym u ytkowaniem.

§ 19. Obowiązujące ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem terenu 02KŚŚ
(o powierzchni 0,08 ha), 03KDD (o powierzchni 0,08 ha):
1)
2)
3)

4)
5)
6)

podstawowe przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdowej - kategoria drogi - droga gminna;
uzu”e niające ”rzeznaczenie terenu - obiekty i sieci infrastruktury technicznej;
zasady kszta towania i zagospodarowania terenu:
a) szeroko ć w liniach rozgraniczających drogi - 10 m,
b) przynajmniej z jednej strony drogi nale y wykonać chodnik dla ”ieszych o minimalnej szeroko ci
1,5 m;
ustala się wydzielenie dzia ki drogowej wzd u ”oszczególnych linii rozgraniczających terenów dróg;
obs uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13;
zasady tymczasowego zagospodarowania terenu - ustala się zakaz tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i u ytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym u ytkowaniemŁ
Rozdzia 3

Postanowienia ko cowe
§ 20. Ustala się stawki ”rocentowe s u ące naliczeniu o” aty od wzrostu warto ci nieruchomo ci dla
”oszczególnych terenów objętych niniejszym planem miejscowym:
1)
2)

dla terenów nale ących do Gminy Osina i Skarbu Pa stwa - 1,0%,
dla ”ozosta ych terenów - 30%.

§ 21. Uchwa a wchodzi w ycie ”o u” ywie 30 dni od jej og oszenia w Śzienniku Urzędowym Województwa Zachodnio”omorskiego i podlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy OsinaŁ
Przewodniczący Rady
Arkadiusz Witkowski
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do uchwa y Nr VIII/44/2011
Rady Gminy Osina
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
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Za ącznik nr 2
do uchwa y Nr VIII/44/2011
Rady Gminy Osina
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
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Za ącznik nr 3
do uchwa y Nr VIII/44/2011
Rady Gminy Osina
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina
w obrębie geodezyjnym Osina
§ 1. 1. Zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym og oszono w prasie
miejscowej termin wy o enia ”rojektu ”lanu do ”ublicznego wgląduŁ
2. W og oszeniu wyznaczono termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne
nie ”osiadające osobowo ci ”rawnej mog y wnosić uwagi dotyczące ”rojektu ”lanuŁ
§ 2. Rada Gminy stwierdza, i do wy o onego do ”ublicznego wglądu ”rojektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina w obrębie geodezyjnym Osina, uwag nie wniesionoŁ

Za ącznik nr 4
do uchwa y Nr VIII/44/2011
Rady Gminy Osina
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale ą do zada w asnych gminy
§ 1. 1Ł Inwestycje s u ące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb mieszka ców stanowią, zgodnie z art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmŁ) zadania w asne gminyŁ
2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nale ące do zada w asnych gminy, za”isane w niniejszym ”lanie obejmują inwestycje ustalone w liniach rozgraniczających dróg ”ublicznych oraz ”oza tymi
liniami, w tym mŁ inŁ ”ubliczne drogi gminne, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, o wietlenie dróg ”ublicznych znajdujących się na terenie gminy oraz ”lanowanie i organizacja zaopatrzenia w cie” o, energię
elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.
§ 2. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nale ące do zada w asnych gminy będą realizowane etapami:
1)
2)
3)

nowe drogi publiczne gminne;
sieci w drogach publicznych gminnych;
o wietlenie dróg ”ublicznychŁ

2Ł Realizacja wwŁ inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami w tym m.in.
ustawą z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmŁ), ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ”ublicznych (tŁjŁ Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.),
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (tŁjŁ Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze
zmŁ), ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
cieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zmŁ), ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.).
3Ł S”osób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale ących do zada w asnych gminy okre lają uchwalane ”rzez Radę Gminy strategie, ”lany i programy w tym m. in. wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządze wodociągowych i kanalizacyjnych, wieloletnie programy inwestycyjne i inne.
§ 3. 1. Zadania w zakresie realizacji włw inwestycji finansowane będą w ca o ci lub w czę ci z bud etu gminy oraz ze róde zewnętrznych (takich jak mŁinŁ rodki w asne ”rzedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych, energetycznych i gazowych, rodki strukturalne, fundusze unijne i poza unijne, kredyty
i ”o yczki i inne), w oparciu o obowiązujące ”rze”isy i zawarte umowy.
2. Finansowanie ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale ą do zada w asnych
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
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3. Wydatki majątkowe gminy, wydatki inwestycyjne finansowane z bud etu gminy oraz inwestycje,
których okres realizacji ”rzekracza jeden rok bud etowy uchwala się w uchwale bud etowej Rady GminyŁ
3 3 01

3302
3 3 02

UCHWA A NR XI/66/2011
RADY GMINY OSINA
z dnia 8 grudnia 2011 r.
w s”rawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na ”odatki od nieruchomo ci, rolny i le nyŁ
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i o” atach lokalnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Dz. U. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475;
z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r.
Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 ”a dziernika 2002 r. o ”odatku le nym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682; z 2003 r. Nr 216, poz. 1826;
z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1825 i z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620,
Nr 226, poz. 1475) Rada Gminy Osina uchwala, co nastę”uje:
§ 1. 1Ł Okre la się wzór:
1)
2)
3)
4)

deklaracji na ”odatek od nieruchomo ci ŚN - 1 - stanowiący za ącznik nr 1 do uchwa y;
informacji w s”rawie ”odatku od nieruchomo ci IN - 1 - stanowiący za ącznik nr 2 do uchwa y;
za ącznika do deklaracji i informacji: dane o nieruchomo ciach ZN - 1/A - stanowiący za ącznik nr 3
do uchwa y;
za ącznika do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych ZN - 1/B - stanowiący za ącznik nr 4 do uchwa yŁ
§ 2. Ustala się wzór:

1)
2)
3)
4)

deklaracji na podatek rolny - DR - 1 - stanowiący za ącznik nr 5 do uchwa y;
informacji w sprawie podatku rolnego IR - 1 - stanowiący za ącznik nr 6 do uchwa y;
za ącznika do deklaracji i informacji: dane o nieruchomo ciach rolnych ZR - 1/A - stanowiący za ącznik nr 7 do uchwa y;
za ącznika do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych ZR - 1/B - stanowiący za ącznik nr 8 do uchwa yŁ
§ 3. Ustala się wzór:

1)
2)
3)
4)

deklaracji na ”odatek le ny ŚL - 1 - stanowiący za ącznik nr 9 do uchwa y;
informacji w s”rawie ”odatku le nego IL - 1 - stanowiący za ącznik nr 10 do uchwa y;
za ącznika do deklaracji i informacji: dane o nieruchomo ciach le nych ZL - 1/A - stanowiący za ącznik nr 11 do uchwa y;
za ącznika do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych ZL - 1/B - stanowiący za ącznik nr 12 do uchwa yŁ

§ 4. Uchyla się uchwa ę Nr XII/70/2007 Rady Gminy Osina z dnia 29 ”a dziernika 2007 r. w sprawie
wzorów formularzy deklaracji i informacji na ”odatki od nieruchomo ci, rolny i le ny (ŚzŁ UrzŁ WojŁ Zachodniopomorskiego Nr 117, poz. 2104).
§ 5. Wykonanie uchwa y ”owierza się Wójtowi Gminy OsinaŁ
§ 6. Uchwa a ”odlega o”ublikowaniu w Śzienniku Urzędowym Województwa Zachodnio”omorskiego
i wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Witkowski

