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UCHWAŁA Nr VIII/56/11 

RADY GMINY OSIECK 

 z dnia 29 sierpnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

gminy Osieck dla części terenów miejscowości Lipiny – działki nr 3 i 4/4. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi 
zmianami), w związku z uchwałą Rady Gminy 
Osieck nr XXIX/176/09 z dnia 29 grudnia 2009r. 
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Osieck dla czćści terenów miejscowości 
Lipiny oraz zmieniającą ją uchwałą nr 
XXX/185/10 z dnia 29 stycznia 2010r. Rada Gmi-
ny Osieck uchwala, co nastćpuje:  

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1.1. Stwierdzając że zmiana planu nie naru-
sza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy” 
uchwala sić zmianć miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Osieck dla 
czćści terenów miejscowości Lipiny – działki nr 
3 i 4/4, zwaną dalej „planem”. 

2. Integralną czćść niniejszej uchwały stano-
wią: 
1) załącznik nr 1 - rysunek planu wykonany na 

urzćdowej kopii mapy zasadniczej w skali 
1:1000; 

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnićcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnićcie o sposobie 
realizacji i zasadach finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej należą-
cych do zadań własnych gminy. 

§ 2.1. Obowiązującymi ustaleniami planu są 
nastćpujące oznaczenia graficzne zawarte na 
rysunku planu, o którym mowa w § 1 ust. 2,  
pkt 1): 

1) granice obszaru objćtego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem 
liczbowym i literowym. 

2. Stosuje sić nastćpujące symbole literowe, 
o których mowa w ust. 2 pkt 4) określające prze-
znaczenie terenów: 

1) 1 US – tereny rekreacyjno-turystyczne; 

2) 2 ZL – lasy; 3) 3 WS – wody. 

§ 3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, 
poza granicami planu, mają charakter informa-
cyjny. 

§ 4. Ilekroć w przepisach uchwały jest mo-
wa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć Rady Gminy Osieck; 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć 
rysunek, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1); 

3) ustawie – należy przez to rozumieć przepisy 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

4) przepisach odrćbnych – należy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi oraz przepisy ograniczające 
dysponowanie terenami, zawarte w pra-
womocnych decyzjach administracyjnych; 

5) obszarze objćtym planem – należy przez to 
rozumieć obszar w granicach planu przed-
stawionych na rysunku planu; 

6) terenie – należy przez to rozumieć fragment 
obszaru objćtego planem o określonym w 
planie przeznaczeniu, wyznaczony na ry-
sunku planu liniami rozgraniczającymi oraz 
oznaczony symbolem liczbowym i litero-
wym; 

7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które zaj-
muje minimum 70% powierzchni działki 
budowlanej; 

8) przeznaczeniu uzupełniającym – należy 
przez to rozumieć takie przeznaczenie, które 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie 
podstawowe; 

9) działce budowlanej – należy przez to rozu-
mieć nieruchomość gruntową lub działkć 
gruntu, której wielkość, cechy geometrycz-
ne, dostćp do drogi publicznej oraz wypo-
sażenie w urządzenia infrastruktury tech-
nicznej spełniają wymogi realizacji obiek-
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tów budowlanych wynikające z odrćbnych 
przepisów i aktów prawa miejscowego; 

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy 
przez to rozumieć linić wyznaczającą naj-
bliższe dopuszczalne usytuowanie lica ścia-
ny budynku od linii rozgraniczającej teren; 

11) wysokości budynku – należy przez to rozu-
mieć wysokość budynku w rozumieniu 
przepisów wykonawczych prawa budowla-
nego; 

12) usługach - należy przez to rozumieć budy-
nek lub pomieszczenia w budynku o innych 
funkcjach oraz urządzenia przeznaczone do 
działalności w zakresie obsługi ludności, 
niepowodującej znaczącego oddziaływania 
na środowisko i nie wymagającej przepro-
wadzenia postćpowania w sprawie oddzia-
ływania na środowisko określonego w ak-
tualnie obowiązujących przepisach odrćb-
nych; 

13) informacji komercyjnej - należy przez to 
rozumieć znaki, szyldy i tablice informacyj-
ne umieszczone na budynku, bramie wej-
ściowej działki bćdących miejscem tej dzia-
łalności, której znaki, szyldy i tablice infor-
macyjne dotyczą; 

14) reklamie - należy przez to rozumieć inne niż 
informacja komercyjna określona w pkt 13) 
znaki, szyldy, tablice i inne nośniki rekla-
mowe; 

15) powierzchni biologicznie czynnej - należy 
przez to rozumieć teren z nawierzchnią 
ziemną urządzoną w sposób zapewniający 
naturalną wegetacjć, a także 50% po-
wierzchni tarasów i stropodachów z taką 
nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10m2. 

Rozdział II 
Ustalenia w zakresie ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 5. Ustala sić nakaz zachowania dotychcza-
sowego użytkowania terenów do czasu realizacji 
ustaleń planu. 

§ 6. Ustala sić zakaz realizacji pełnych ogro-
dzeń betonowych wyższych niż 50cm. 

§ 7. Przy zabudowie usługowej ustala sić za-
kaz stosowania informacji komercyjnej o po-
wierzchni wićkszej niż 4m2. 

Rozdział III 
Ustalenia w zakresie ochrony przyrody,  

środowiska i krajobrazu, w tym dotyczące 
obiektów chronionych na podstawie  

przepisów odrębnych 

§ 8. Ustala sić nastćpujące zakazy: 

1) lokalizacji obiektów usługowych, których 
uciążliwość, w tym akustyczna, wykracza po-
za granice terenu, do którego inwestor ma ty-
tuł prawny; 

2) wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do 
wód powierzchniowych, gruntowych i do 
ziemi; 

3) wytwarzania i gromadzenia odpadów, które 
ze wzglćdu na pochodzenie, skład chemicz-
ny, biologiczny i inne właściwości mogą sta-
nowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub 
dla środowiska. 

§ 9. Ustala sić nastćpujące nakazy: 

1) zachowania powierzchni biologicznie czynnej 
dla działek budowlanych minimalnie 50% 
powierzchni działki; 

2) nasadzenia drzew i krzewów z rodzimych 
gatunków;  

3) gromadzenia i selekcji odpadów w urządze-
niach przystosowanych do ich gromadzenia, 
zgodnie z systemem oczyszczania przyjćtym 
w gospodarce komunalnej gminy; 

4) odprowadzania wód opadowych z terenów 
parkingów do lokalnej sieci kanalizacyjnej po 
wcześniejszym ich podczyszczeniu z substan-
cji ropopochodnych; 

5) z substancji ropopochodnych ogrzewania 
lokalnego budynków ze źródeł niskoemisyj-
nych. 

Rozdział IV 
Ustalenia w zakresie ochrony  

dziedzictwa kulturowego, zabytków  
i dóbr kultury współczesnej 

§ 10. W przypadku odkrycia w trakcie prac 
ziemnych przedmiotu zabytkowego, należy po-
stćpować zgodnie z przepisami odrćbnymi do-
tyczącymi ochrony dóbr kultury. 

Rozdział V 
Ustalenia dotyczące podziału nieruchomości 

§ 11.1. Minimalna szerokość frontu nowej 
działki budowlanej – 20m. 

2. Minimalna powierzchnia nowej działki bu-
dowlanej – 2000m2. 

3. Kąt położenia bocznej granicy działki w 
stosunku do pasa drogowego 90o – 70o. 

4. Dostćp do drogi gminnej bezpośrednio lub 
poprzez projektowaną drogć wewnćtrzną o mi-
nimalnej szerokości 5m. 

Rozdział VI 
Ustalenia w zakresie komunikacji 

§ 12.1. Ustala sić dostćp terenu do drogi 
gminnej zjazdem publicznym. 

2. Należy zapewnić dostćp do poszczegól-
nych obiektów drogami wewnćtrznymi o para-
metrach zgodnych z przepisami odrćbnymi.  

3. Ustala sić realizowanie stanowisk posto-
jowych wyłącznie na terenie objćtym planem. 
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4. Przy ustalaniu ilości stanowisk postojo-
wych należy uwzglćdnić rzeczywiste potrzeby i 
minimalny wskaźnik: 

1) dla restauracji i barów – 1 miejsce postojowe 
na 4 miejsca konsumenckie; 

2) dla hoteli – 10 stanowisk na 50 łóżek; 
3) dla obiektów rekreacji indywidualnej –  

1 miejsce postojowe na obiekt; 

4) należy wyznaczyć 1 stanowisko dla autokaru. 

Rozdział VII 
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej 

§ 13.1. Ustala sić, że teren zabudowany bć-
dzie wyposażony w infrastrukturć techniczną: 
wodociąg, lokalną kanalizacjć sanitarną, sieć 
elektroenergetyczną, system telekomunikacji. 

2. Zakłada sić rozbudowć infrastruktury w 
oparciu o istniejące systemy. 

§ 14. Ustala sić odprowadzanie ścieków do 
indywidualnej oczyszczalni ścieków lub zbiorni-
ków na nieczystości ciekłe lokalizowanych wg 
przepisów odrćbnych. 

Rozdział VIII 
Przeznaczenie oraz zasady zabudowy  

i zagospodarowania terenów 

§ 15.1. Ustala sić tereny zabudowy rekre-
acyjno-turystycznej oznaczone na rysunku planu 
symbolem 1 US. 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenów 
jest zabudowa rekreacyjna i usługowa. 

3. Przeznaczeniem uzupełniającym są linio-
we, punktowe i kubaturowe obiekty infrastruktu-
ry technicznej niezbćdne dla prawidłowego 
funkcjonowania obiektów i urządzeń przewi-
dzianych planem; zieleń.  

4. Ustala sić nastćpujące zasady zagospoda-
rowania terenu: 

1) Na działce może być zlokalizowany hotel, 
domki kempingowe, ośrodek SPA, restaura-
cja, kawiarnia, stajnia, domki rekreacji indy-
widualnej, budynki gospodarcze, urządzenia 
sportowe; 

2) ogrodzenia ażurowe; 

3) wskaźnik intensywności zabudowy – 0,6; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
– 50% powierzchni działki budowlanej. 

5. Dla budynków i urządzeń ustala sić nastć-
pujące wymogi: 

 

1) maksymalna wysokość budynków rekreacji 
indywidualnej 8m - dwie kondygnacje na-
ziemne; 

2) maksymalna wysokość budynków usługo-
wych 12m - trzy kondygnacje naziemne; 

3) maksymalna wysokość urządzeń sportowych 
i rekreacyjnych – 16m; 

4) maksymalna wysokość stajni i budynków 
gospodarczych – 8m; 

5) dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci w granicach 30° – 45°; 

6)  zakaz realizacji dachów asymetrycznych z 
kalenicą przesunićtą w pionie. 

§ 16.1. Ustala sić teren lasu oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 2 ZL. 

2. Ustala sić pozostawienie terenu w dotych-
czasowym użytkowaniu. 

§ 17.1. Ustala sić teren wód oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 3 WS. 

2. Dopuszcza sić budowć urządzeń i obiek-
tów sportowych i rekreacyjnych o maksymalnej 
wysokości 16m. 

Rozdział IX 
Pozostałe ustalenia 

§ 18. Warunki faktyczne na obszarze objćtym 
sporządzeniem niniejszego planu wskazują na 
brak podstaw do dokonania ustaleń w zakresie: 
terenów przestrzeni publicznej, terenów i obiek-
tów podlegających ochronie: terenów górni-
czych, terenów narażonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem sić 
ziemi. 

Rozdział X 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 19. Dla terenów 1US ustala sić stawkć pro-
centową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty 
za wzrost wartości nieruchomości, pobieranej 
od właściciela w przypadku zbycia nieruchomo-
ści w okresie 5 lat od dnia, w którym plan za-
cznie obowiązywać, w wysokości 10%. 

§ 20. Do spraw z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego wszczćtych przed dniem wejścia 
w życie niniejszego planu, a niezakończonych 
decyzją ostateczną, stosuje sić ustalenia planu. 

§ 21. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy Osieck. 

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczący Rady: 

Adam Kowalski 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr VIII/56/11 

Rady Gminy Osieck 
z dnia 29 sierpnia 2011r. 

 
W okresie stosownym do wnoszenia uwag do projektu zmiany  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Osieck dla czćści terenów miejscowości Lipiny – działki nr 3 i 4/4 nie wniesiono 
uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego. 
W związku z powyższym nie ma przedmiotu rozstrzygnićcia przez Radć Gminy o sposobie rozpatrzenia 
uwag, o którym jest mowa w art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). 
 

Przewodniczący Rady: 
Adam Kowalski 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr VIII/56/11 

Rady Gminy Osieck 
z dnia 29 sierpnia 2011r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE  

o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej  
należących do zadań własnych gminy zapisanych w projekcie zmiany miejscowego  

planu zagospodarowania przestrzennego 
 
W przedmiotowej zmianie panu nie ma ustaleń dotyczących inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy, w związku z tym nie ma przedmiotu rozstrzygnićcia przez 
Radć Gminy o zasadach ich finansowania, o którym jest mowa w art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). 
 

Przewodniczący Rady: 
Adam Kowalski 
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UCHWAŁA Nr VIII/63/11 

RADY GMINY OSIECK 

 z dnia 29 sierpnia 2011 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Augustówka. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 41  
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gmi-
ny Osieck uchwala, co nastćpuje:  

§ 1. Nadać nazwć ulica Spokojna drodze  
o nr ewidencyjnym działki 632 położonej w 
miejscowości Augustówka. 

 

§ 2. Integralną czćść uchwały stanowi odbit-
ka z mapy ewidencyjnej obrćbu Augustówka 
przedstawiająca usytuowanie projektowanej 
ulicy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Mazowieckiego i podlega ogło-
szeniu na terenie Gminy w sposób zwyczajowo 
przyjćty. 

 
 Przewodniczący Rady: 

Adam Kowalski 
 
 


