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UCHWA£A Nr XXIV/213/2009 RADY MIEJSKIEJ W OSIECZNEJ

z dnia 24 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Poz. 1863

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz.U.
z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 roku Nr 80
poz. 717 ze zmianami), a tak¿e w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XV/
114/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 14 lutego 2008
roku w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego terenu w ob-
rêbie miejscowo�ci Grodzisko, gmina Osieczna - dzia³ki o
numerach ewidencyjnych 337, 448 i 449 oraz czê�æ dzia³ek
o numerach ewidencyjnych 406 i 407 i po stwierdzeniu
zgodno�ci planu z ustaleniami Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecz-
na - zmiana Studium zatwierdzona uchwa³¹ Nr XXI/168/
2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 pa�dziernika 2008
roku:

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego terenów zabudowy mieszkaniowej i letniskowej, obej-
muj¹cy obszar po³o¿ony w obrêbie miejscowo�ci Grodzisko,
gmina Osieczna - dzia³ki o numerach ewidencyjnych: 470
(poprzednio dzia³ki o numerach ewidencyjnych: 377, 448 i
czê�æ dzia³ki o numerze ewidencyjnym 406), 449 i 407/1
(poprzednio czê�æ dzia³ki o numerze ewidencyjnym 407).

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. Plan obejmuje obszar skrajnej, pó³nocnej czê�ci miej-
scowo�ci Grodzisko, gmina Osieczna ograniczony odpowied-
nio:

- od pó³nocy i zachodu - terenami upraw rolnych,

- od wschodu - pasem drogi powiatowej 4790P K¹kolewo -
�wierczyna oraz terenami istniej¹cej zabudowy mieszka-
niowej i us³ugowej,

- od po³udnia - pasem drogi lokalnej oraz terenami istnie-
j¹cej i planowanej zabudowy,

Granice planu okre�la rysunek, bêd¹cy za³¹cznikiem nr 1
do niniejszej uchwa³y.

§2. Integralne czê�ci uchwa³y (za³¹czniki):

1) czê�æ graficzna - rysunek planu w skali 1:1000 - za³¹cznik
nr 1,

2) rozstrzygniêcia Rady Miejskiej w Osiecznej w sprawie
rozpatrzenia uwag wniesionych do wy³o¿onego do pu-
blicznego wgl¹du projektu planu miejscowego - za³¹cznik
nr 2,

3) rozstrzygniêcia Rady Miejskiej w Osiecznej w sprawie
sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowa-
nia - za³¹cznik nr 3.

§3. Przedmiot i zakres ustaleñ planu:

1) Przedmiotem ustaleñ planu s¹ tereny: zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿li-
wych i zabudowy letniskowej.

2) Zakres ustaleñ planu jest zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy z
dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym.

§4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1) przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce z
prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodek-
su Postêpowania Administracyjnego),

2) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,

3) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
inne ni¿ podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzupe³-
niaj¹ przeznaczenie podstawowe,

4) us³ugach nieuci¹¿liwych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
towarzysz¹ce zabudowie mieszkaniowej, których ewentu-
alna uci¹¿liwo�æ nie mo¿e wykraczaæ poza teren, do któ-
rego inwestor posiada tytu³ prawny,

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
minimaln¹ odleg³o�æ lokalizacji budynków od linii rozgra-
niczaj¹cej obszar przeznaczony pod zabudowê,

6) dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ odleg³o�æ od terenu do kalenicy lub najwy¿szego
punktu na pokryciu dachu bez masztów odgromnikowych,
anten i kominów w metrach (nie dotyczy akcentów archi-
tektonicznych),

7) zbiorczych sieciach infrastruktury technicznej - nale¿y przez to
rozumieæ sieci i obiekty obs³uguj¹ce wiêcej ni¿ jedn¹ dzia³kê.

§5. 1. Rysunek planu obowi¹zuje w granicach terenu ob-
jêtego planem.

2. Liczby wystêpuj¹ce przed symbolami terenów maj¹
znaczenie porz¹dkowe i merytoryczne.

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, bêd¹ce obo-
wi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
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1) Przeznaczenie (funkcja) terenów,

2) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,

3) Nieprzekraczalna linia zabudowy,

4) Wymiarowanie w metrach.

ROZDZIA£ II

Przepisy szczególne - ustalenia dotycz¹ce ca³ego obszaru
objêtego planem

§6. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce ogólne zasady wyposa¿enia
obszaru objêtego planem w urz¹dzenia infrastruktury tech-
nicznej:

1) Ustala siê docelowo realizacjê pe³nego zakresu uzbrojenia
terenu - sieci kanalizacyjnej, wodoci¹gowej, gazowej, ener-
getycznej i telekomunikacyjnej, poprzez rozbudowê istnie-
j¹cych i budowê nowych systemów infrastruktury.

2) Ustala siê lokalizacjê zbiorczych sieci infrastruktury
technicznej w pasie dróg oznaczonych symbolami 5 KDL
i 6 KDW.

3) Lokalizacja obiektów infrastruktury technicznej spe³niaæ
musi warunki okre�lone w przepisach szczególnych i od-
rêbnych.

4) Dla obiektów infrastruktury technicznej nie obowi¹zuj¹
wyznaczone linie zabudowy.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe zasady wyposa¿e-
nia obszaru objêtego planem w urz¹dzenia infrastruktury
technicznej:

1) W zakresie zaopatrzenia w wodê:

a) Ustala siê dostawê wody poprzez rozbudowê istniej¹-
cego wodoci¹gu zlokalizowanego w drodze powiato-
wej 4790P, na warunkach okre�lonych przez Dysponen-
ta sieci.

b) �rednica projektowanego wodoci¹gu zapewniaæ musi
dostawê wody do celów komunalnych i przeciwpo¿a-
rowych, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

2) W zakresie gospodarki �ciekowej:

a) Ustala siê docelowo odprowadzenie �cieków komunal-
nych, poprzez realizacjê kanalizacji na terenie miejsco-
wo�ci Grodzisko, na warunkach okre�lonych przez
Dysponenta sieci. Technologia i sposób wykonania
kanalizacji zapewniæ musi jej ca³kowit¹ szczelno�æ.

b) Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej na obsza-
rze objêtym planem, ustala siê gromadzenie �cieków
komunalnych w zbiornikach bezodp³ywowych. Zbiorni-
ki do czasowego gromadzenia �cieków komunalnych w
zbiornikach bezodp³ywowych. Zbiorniki do czasowego
gromadzenia �cieków musz¹ byæ ca³kowicie szczelne i
posiadaæ odpowiedni atest. Nie dopuszcza siê monta¿u
zbiorników z elementów prefabrykowanych (krêgów).
�cieki ze zbiorników bezodp³ywowych wywoziæ na
oczyszczalniê �cieków w Osiecznej.

c) Ustala siê nakaz likwidacji zbiorników bezodp³ywo-
wych i pod³¹czenie sieci kanalizacji sanitarnej po jej
realizacji i uruchomieniu na obszarze objêtym planem.

d) Na obszarze objêtym planem dopuszcza siê budowê
przydomowych oczyszczalni �cieków. Obiekty te spe³-
niaæ musz¹ wymogi okre�lone w przepisach szczegól-
nych i odrêbnych.

e) Ustala siê indywidualne zagospodarowanie wód opado-
wych w granicach dzia³ek. Ustala siê powierzchniowe
odprowadzenie wód opadowych z pasów drogowych.

3) W zakresie gospodarki odpadami sta³ymi:

a) Wprowadza siê zasadê zorganizowanego systemu gro-
madzenia i zagospodarowania odpadów, zgodnie z
obowi¹zuj¹cym Planem Gospodarki Odpadami dla
gminy Osieczna,

b) Ustala siê gromadzenie odpadów w indywidualnych
zamykanych pojemnikach, zlokalizowanych w grani-
cach w³asnych dzia³ek.

c) Ustala siê lokalizacjê pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów, w pasie drogi wewnêtrznej oznaczonej sym-
bolem 6 KDW, w uzgodnieniu z jej administratorem.

4) W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹:

a) Ustala siê zasilanie energetyczne ze stacji transforma-
torowej zlokalizowanej poza obszarem objêtym pla-
nem, na dzia³ce o numerze ewidencyjnym 5.

b) W przypadku wzrostu zapotrzebowania na energiê
elektryczn¹ przekraczaj¹cego mo¿liwo�ci istniej¹cych
sieci elektroenergetycznych dopuszcza siê lokalizacjê
dodatkowej stacji transformatorowej SN/n.n. wraz z
lini¹ zasilaj¹c¹ SN.

c) Ustala siê doprowadzenie energii elektrycznej do dzia-
³ek poprzez realizacjê kablowego systemu energetycz-
nego niskiego napiêcia. Dopuszcza siê lokalizacjê sza-
fek kablowych w granicach pasów drogowych.

d) Linie kablowe SN i n.n. lokalizowaæ w pasach drogo-
wych.

5) W zakresie zaopatrzenia w ciep³o:

a) Ustala siê indywidualne ogrzewanie obiektów.

b) Ustala siê stosowanie do celów grzewczych paliw
niskoemisyjnych.

6) W zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) Ustala siê docelowo zaopatrzenie w gaz sieciowy ob-
szaru objêtego planem, po realizacji systemu gazowni-
czego na terenie miejscowo�ci Grodzisko.

b) Dopuszcza siê stosowanie indywidualnych systemów
dostawy gazu. Lokalizacja indywidualnych zbiorników
gazu spe³niaæ musi warunki okre�lone w przepisach
szczególnych i odrêbnych.

7) W zakresie telekomunikacji:

a) Ustala siê realizacjê sieci telekomunikacyjnych na ob-
szarze objêtym planem poprzez rozbudowê istniej¹ce-

Poz. 1863
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go systemu telekomunikacyjnego miejscowo�ci Gro-
dzisko, na warunkach okre�lonych przez Dysponenta
sieci.

b) Ustala siê na obszarze objêtym planem realizacjê ka-
blowego systemu telekomunikacyjnego.

§7. Dla obszaru objêtego planem ustala siê nastêpuj¹ce
wymogi w zakresie ochrony �rodowiska:

1) Teren objêty planem po³o¿ony jest w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu �Krzywiñsko - Osieckiego wraz z
zadrzewieniami genera³a Dezyderego Ch³apowskiego i kom-
pleksem le�nym Osieczna - Góra�. Zagospodarowanie
terenu spe³niaæ musi wymogi ochrony okre�lone dla wy¿ej
wymienionego obszaru.

2) Teren objêty planem po³o¿ony jest w granicach Specjalne-
go Obszaru Ochrony Siedlisk NATURA 2000 - PLH 300014
�Zachodnie Pojezierze Krzywiñskie�. Zagospodarowanie
terenu spe³niaæ musi wymogi ochrony okre�lone dla wy¿ej
wymienionego obszaru.

3) Prowadzona dzia³alno�æ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ
przekroczenia standardów jako�ci �rodowiska okre�lonych
przepisami odrêbnymi poza obszarem lokalizacji oznaczo-
nym liniami rozgraniczaj¹cymi.

4) Zakazuje siê prowadzenia us³ug i lokalizacji obiektów:

a) dla których zgodnie z przepisami szczególnymi i odrêb-
nymi, wymagane jest obligatoryjne sporz¹dzenie ra-
portu o oddzia³ywaniu na �rodowisko,

b) mog¹cych pogorszyæ stan czysto�ci wód podziemnych
i powierzchniowych bez instalacji odpowiednich urz¹-
dzeñ zabezpieczaj¹cych,

c) mog¹cych pogorszyæ stan powietrza atmosferycznego
bez instalacji odpowiednich urz¹dzeñ zabezpieczaj¹-
cych,

d) mog¹cych podnie�æ poziom ha³asu powy¿ej dopusz-
czalnego, okre�lonego przepisami szczególnymi, bez
instalacji odpowiednich urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych,

e) zakazuje siê na obszarze objêtym planem lokalizacji
us³ug powoduj¹cych powstawanie odpadów wymaga-
j¹cych, zgodnie z przepisami szczególnymi, zagospo-
darowania w miejscu ich powstania.

§8. Ustala siê zasady rozbudowy i powi¹zañ uk³adu komu-
nikacji dla obszaru objêtego planem - na uk³ad komunikacji
obszarów objêtych planem sk³adaj¹ siê drogi uk³adu obs³uguj¹-
cego - istniej¹ca droga lokalna, gminna droga lokalna oznaczona
symbolem 5 KDL i droga powiatowa 4790P (K¹kolewo - �wier-
czyna) oraz droga wewnêtrzna oznaczona symbolem 6 KDW.

Ustalenia wynikaj¹ce z potrzeb ochrony �rodowiska kultu-
rowego:

1) Teren planu objêty jest stref¹ ochrony archeologicznej
�W� ze wzglêdu na stanowiska archeologiczne AZP 63-26/
27, AZP 63-26/28 i AZP 63-26/29.

2) Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na terenie objêtym
planem podlegaj¹ uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków.

§10. Na obszarze objêtym planem ustala siê ograniczenie
gabarytów wysoko�ciowych wszelkich dopuszczonych ele-
mentów zagospodarowania (³¹cznie z zieleni¹) - do maksymal-
nie 20,0 m od poziomu terenu.

ROZDZIA£ III

Przepisy szczegó³owe - ustalenia dotycz¹ce terenów
wyodrêbnionych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych

symbolami

§11. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem 1 MN i 2 MN - ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna wolnostoj¹ca,

2) przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa us³ugowa towa-
rzysz¹ca zabudowie mieszkaniowej (us³ugi nieuci¹¿liwe z
zachowaniem przepisów §7).

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala siê:

1) Zakaz lokalizacji budynków inwentarskich i zakaz hodowli
zwierz¹t,

3. Podzia³ terenu, o którym mowa w ust. 1 na dzia³ki
zabudowy:

1) dla terenów 1 MN i 2 MN wprowadza siê sugerowany
podzia³ na dzia³ki zabudowy - wed³ug rysunku planu;

2) dopuszcza siê inny podzia³ z zachowaniem nastêpuj¹cych
warunków:

- zapewnienie bezpo�redniego dostêpu do drogi,

- zapewnienie minimalnej szeroko�ci dzia³ki 20 m mini-
malnej powierzchni dzia³ki 800 m2,

4. Warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

1) Lokalizacja budynków w stosunku do granic dzia³ek:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy - 4,0 m od linii rozgra-
niczaj¹cej pas drogi wewnêtrznej oznaczonej symbo-
lem 6 KDW i 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej pas drogi
lokalnej oznaczonej symbolem 5 KDL wed³ug rysunku
planu,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy - minimum 14,0 m od
krawêdzi jezdni drogi powiatowej 4790P wed³ug rysun-
ku planu,

c) od granic z s¹siadem, wzd³u¿ których nie wyznaczono
linii zabudowy na rysunku planu, lokalizacjê nale¿y
ustalaæ w oparciu o przepisy szczególne i odrêbne,

d) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów gospodarczych i
gara¿owych w granicy dzia³ki,

e) nie dopuszcza siê lokalizacji obiektów us³ugowych w
granicy dzia³ki.

2) Obowi¹zuj¹ca forma zabudowy mieszkaniowej:

a) budynki kszta³towaæ w nawi¹zaniu do tradycyjnej ar-
chitektury zabudowy jednorodzinnej, z zastosowaniem

Poz. 1863
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materia³ów wykoñczeniowych typu klinkier, kamieñ,
dachówka lub imitacja, tynki, drewno,

b) dachy strome, symetryczne, dwu lub wielospadowe o
k¹cie nachylenia po³aci od 25o do 45o lub dachy plaskie,

c) wysoko�æ budynków - do 2 kondygnacji nadziemnych
(w tym poddasze u¿ytkowe); maksymalnie - od pozio-
mu terenu do gzymsu lub okapu 6,0 m, do kalenicy
dachu - 10,0 m,

d) dopuszcza siê parterowe budynki (bez poddasza u¿yt-
kowego), z dachem symetrycznym o minimalnym k¹-
cie nachylenia 25o.

3) Obowi¹zuj¹ca forma dopuszczonej zabudowy gara¿owo -
gospodarczej i us³ugowej:

a) wskazana zabudowa w jednym obrysie murów - jeden
budynek,

b) maksymalna wysoko�æ - do 1 kondygnacji nadziemnej,
od poziomu terenu do najwy¿ej po³o¿onego gzymsu
lub okapu 3,5 m; do kalenicy dachu 6,0 m,

c) dachy strome lub p³askie,

d) forma zabudowy nawi¹zuj¹ca do zabudowy mieszka-
niowej zlokalizowanej na terenie dzia³ki.

4) Dostêpno�æ komunikacyjna dzia³ek - z dróg lokalnych i
drogi wewnêtrznej - wed³ug rysunku planu.

5) Ewentualna dzia³alno�æ us³ugowa nak³ada obowi¹zek lo-
kalizacji miejsc postojowych w granicach dzia³ki.

6) Dopuszczalna powierzchnia zabudowy terenu dzia³ki -
maksymalnie 30%.

7) Udzia³ terenu biologicznie czynnego w stosunku do po-
wierzchni dzia³ki - minimum 60%.

§12. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem 3 ML i 4 ML - ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa letniskowa wolno-
stoj¹ca.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala siê:

1) zakaz lokalizacji obiektów us³ugowych i gospodarczych,

2) dopuszcza siê lokalizacjê budynków gara¿owych.

3. Podzia³ terenu, o którym mowa w ust. 1 na dzia³ki
zabudowy:

1) dla terenów 3 ML wprowadza siê sugerowany podzia³ na
dzia³ki zabudowy - wed³ug rysunku planu;

2) dopuszcza siê inny podzia³ terenów 3 ML i podzia³ terenów
4 ML z zachowaniem nastêpuj¹cych warunków:

- zapewnienie bezpo�redniego dostêpu do drogi,

- zapewnienie minimalnej powierzchni dzia³ki 400 m2.

4. Warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

1) Lokalizacja budynków w stosunku do granic dzia³ek:

a) dla terenów 3 ML nieprzekraczalna linia zabudowy - 4,0
m od linii rozgraniczaj¹cej pas drogi wewnêtrznej
oznaczonej symbolem 6 KDW wed³ug rysunku planu,

b) dla terenów 4 ML nieprzekraczalna linia zabudowy -
minimum 8,0 m od krawêdzi jezdni drogi powiatowej
4790P wed³ug rysunku planu,

c) od granic z s¹siadem, wzd³u¿ których nie wyznaczono
linii zabudowy na rysunku planu, lokalizacjê nale¿y
ustalaæ w oparciu przepisy szczególne i odrêbne,

d) dopuszcza siê lokalizacjê budynków gara¿owych w
granicy dzia³ki.

2) Obowi¹zuj¹ca forma zabudowy letniskowej:

a) budynki kszta³towaæ w nawi¹zaniu do tradycyjnej ar-
chitektury zabudowy z zastosowaniem materia³ów wy-
koñczeniowych typu klinkier, kamieñ, dachówka lub
imitacja, tynki, drewno,

b) wysoko�æ budynków - do 2 kondygnacji nadziemnych
(w tym poddasze u¿ytkowe) z dachem symetrycznym
o minimalnym k¹cie nachylenia 25o lub dachem p³a-
skim,

c) maksymalna wysoko�æ od poziomu terenu do najwy¿ej
po³o¿onego gzymsu lub okapu 6,0 m, do kalenicy
dachu - 10,0 m.

3) Obowi¹zuj¹ca forma dopuszczonej zabudowy gara¿owej:

a) wskazana zabudowa w jednym obrysie murów - jeden
budynek,

b) maksymalna wysoko�æ - 1 kondygnacja od poziomu
terenu do najwy¿ej po³o¿onego gzymsu lub okapu 3,5
m; do kalenicy dachu - 6,0 m,

c) dachy strome lub p³askie.

4) Dostêpno�æ komunikacyjna dzia³ek:

a) dla terenów 3 ML - z drogi wewnêtrznej oznaczonej
symbolem 6 KDW wed³ug rysunku planu,

b) dla terenów 4 ML - z istniej¹cej drogi lokalnej i drogi
wewnêtrznej oznaczonej symbolem 6 KDW wed³ug
rysunku planu,

c) dla terenów 4 ML dopuszcza siê bezpo�rednie zjazdy
z drogi powiatowej 4790P K¹kolewo - �wierczyna po
uzyskaniu zgody zarz¹dcy drogi.

5) Dopuszczalna powierzchnia zabudowy terenu dzia³ki -
maksymalnie 20%.

6) Udzia³ terenu biologicznie czynnego w stosunku do po-
wierzchni dzia³ki - minimum 70%.

§13. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 5 KDL - ustala siê przeznaczenie terenu - tereny komuni-
kacji - droga gminna lokalna.

2. Ustalenia dotycz¹ce drogi, o której mowa w ust. 1:

1) poszerzenie istniej¹cej drogi gruntowej - szeroko�æ w
liniach rozgraniczaj¹cych 6,0 m; na w³¹czeniu w drogê
powiatow¹ 4790P - 16,0 m wed³ug rysunku planu,

Poz. 1863
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2) parametry minimalne - droga o nawierzchni ¿wirowej lub
utwardzonej t³uczniem, wykonana w sposób umo¿liwiaj¹-
cy korzystanie z niej przez wszystkich uczestników ruchu,
w tym pieszych.

3. W liniach rozgraniczaj¹cych drogi ustala siê sieci infra-
struktury technicznej.

§14. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 6 KDW - ustala siê przeznaczenie terenu - tereny komu-
nikacji - droga wewnêtrzna.

2. Ustalenia dotycz¹ce drogi, o której mowa w ust. 1:

1) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 6,0 m,

2) droga pieszo - jezdna bez wyodrêbnionych chodników.

3. W liniach rozgraniczaj¹cych drogi ustala siê lokalizacjê
sieci infrastruktury technicznej.

4. Utwardzenie nawierzchni drogi - zaleca siê przyjêcie
rozwi¹zania umo¿liwiaj¹cego wsi¹kanie lub powierzchniowe
odprowadzenie wód opadowych (nawierzchnie a¿urowe, sys-
temy odwodnieñ liniowych itp.).

Poz. 1863

§15. Ustala siê w planie tereny przeznaczone do realizacji
celów publicznych � teren oznaczony symbolem 5 KDL i 6
KDW.

ROZDZIA£ IV

Przepisy koñcowe

§16. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê
stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty od wzrostu
warto�ci nieruchomo�ci:

1) dla terenów oznaczonych symbolem 1 MN, 2 MN, 3 ML i
4 ML - 10%,

2) dla pozosta³ych terenów - 0%.

§17. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy w Osiecznej.

§18. Plan zatwierdzony niniejsz¹ uchwa³¹ wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
(-) Roman Lewicki
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXIV/213/2009

Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 24 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIA RADY MIEJSKIEJ W OSIECZNEJ W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL¥DU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dotyczy projektu planu miejscowego w obrêbie miejscowo�ci Grodzisko, gmina Osieczna dzia³ki o numerach ewidencyjnych: 470 (poprzednio dzia³ki o numerach
ewidencyjnych: 377, 448 i czê�æ dzia³ki o numerze ewidencyjnym 406), 449 i 407/1 (poprzednio czê�æ dzia³ki o numerze ewidencyjnym 407).
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXIV/213/2009

Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 24 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIA RADY MIEJSKIEJ W OSIECZNEJ O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Rozstrzygniêcia dotycz¹ projektu planu miejscowego w obrêbie miejscowo�ci Grodzisko, gmina Osieczna dzia³ki o numerach ewidencyjnych: 470 (poprzednio dzia³ki
o numerach ewidencyjnych: 377, 448 i czê�æ dzia³ki o numerze ewidencyjnym 406), 449 i 407/1 (poprzednio czê�æ dzia³ki o numerze ewidencyjnym 407).
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