
 
 

UCHWAŁA NR XLIII/284/22 
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU 

z dnia 31 października 2022 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Osiek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Osiek, zwany 
dalej „planem” stwierdzając, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Osiek (uchwała nr XVI/108/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 lutego 
2020 roku). 

2. Uchwała dotyczy obszaru określonego w załączniku graficznym do uchwały Nr XI/53/15 Rady Miejskiej 
w Osieku z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Osiek. 

3. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) Rysunek Planu: część A w skali 1 : 1000, część B i C w skali 1:2000, zawierający ustalenia planu 
miejscowego, określający przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu, stanowiący załącznik nr 1 do 
uchwały, 

2) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, nie będące ustaleniami planu, stanowiące załącznik nr 2 do 
uchwały, 

3) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, nie będące ustaleniami planu, 
stanowiące załącznik nr 3 do uchwały, 

4) Zbiór danych przestrzennych w postaci dokumentu elektronicznego GML, stanowiący załącznik nr 4 do 
uchwały. 

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne 

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) terenie – należy przez to rozumieć wydzieloną liniami rozgraniczającymi część obszaru objętego planem, 
o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach lub warunkach zagospodarowania, oznaczoną 
symbolami literowymi i numerami wyróżniającymi go spośród innych terenów, 

2) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć sposób użytkowania lub zagospodarowania, który został 
ustalony planem dla wyznaczonego terenu, 
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3) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, które zostało 
ustalone planem jako jedyne lub przeważające na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, 

4) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który uzupełnia 
przeznaczenie podstawowe w sposób ustalony planem, 

5) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć granicę terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach bądź warunkach zabudowy i zagospodarowania, 

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, poza którą nie można sytuować 
nowych bądź rozbudowywanych budynków lub ich części, 

7) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowy kubaturowej po zewnętrznym 
obrysie ścian budynku, 

8) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni zabudowy 
kubaturowej budynków, liczonej po zewnętrznym obrysie ścian budynków do powierzchni działki 
budowlanej, 

9) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitej budynków 
w odniesieniu do powierzchni terenu działki budowlanej lub zespołu działek przeznaczonych dla realizacji 
inwestycji, 

10) wskaźniku terenu biologicznie czynnego – należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako 
procentowy udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu działki budowlanej 
objętej projektem zagospodarowania terenu albo zgłoszeniem, 

11) dojazdach niewyznaczonych – należy przez to rozumieć niewydzielone liniami rozgraniczającymi na 
Rysunku Planu, istniejące i nowe dojazdy, zapewniające obsługę obiektów, poprzez dostęp do dróg 
publicznych i wewnętrznych w ramach terenów o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach lub 
warunkach zagospodarowania, 

12) terenie objętym inwestycją – należy przez to rozumieć teren objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę 
lub zgłoszeniem i granicami projektu jego zagospodarowania w rozumieniu przepisów odrębnych, 

13) działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze 
zm.). 

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi 
w przepisach odrębnych. 

§ 3. 1. Obowiązującymi elementami ustaleń planu, zawartymi na Rysunku Planu, są: 

1) granica obszaru objętego zmianą planu, 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4) tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone następującymi 
symbolami literowymi lub literowo-cyfrowymi: 

a) MU.1 – MU.88 - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, 

b) UM.1 – UM.14- tereny zabudowy śródmiejskiej, 

c) MW.1 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

d) U.1 – U.15 - tereny zabudowy usługowej, 

e) P.1, P.2 – tereny zabudowy przemysłowej, 

f) PE.1/PG - teren przemysłowy eksploatacji złoża kopaliny ilastej, 

g) P.1/ZL – teren przeznaczony do rekultywacji, 

h) PU.1 - teren produkcyjno-usługowy,  

i) ZP.1 – ZP.3 – tereny zieleni publicznej,  
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j) ZC.1 - teren cmentarza, 

k) R.1 – R.35 - tereny rolnicze,  

l) ZL.1 – ZL.79 - tereny lasów, 

m) 1.ZL.1 – 43.ZL.1 – tereny do zalesienia, 

n) ZI.1 – ZI.5 – tereny zieleni izolacyjnej, 

o) ZR.1 – ZR.46 - tereny zieleni nieurządzonej,  

p) 1. WS1 – 4.WS1 - tereny wód powierzchniowych, 

q) 1.WS.2 – 8.WS.2 – tereny stawów rybnych, 

r) KP.1 – KP.6 - tereny obsługi komunikacji, 

s) KK.1 - teren komunikacji kolejowej, w tym tereny zamknięte kolejowe TZ,  

t) IK.1 - teren urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków, 

u) KDGP.1 - KDGP.8 – tereny dróg publicznych głównych ruchu przyspieszonego, 

v) KDG.1, KDG.2 – tereny dróg publicznych głównych, 

w) KDZ.1 – KDZ.10 – tereny dróg publicznych zbiorczych, 

x) KDL.1 - KDL.19 – tereny dróg publicznych lokalnych, 

y) KDD.1 – KDD.48 – tereny dróg publicznych dojazdowych, 

z) KDW.1 – KDW.6 – tereny dróg wewnętrznych, 

aa) KDX.1 - KDX.6 – tereny ciągów pieszych, 

bb) granica terenu i obszaru górniczego złoża siarki „Osiek”, 

cc) granica obszaru górniczego „Grabowiec III”, 

dd) granica terenu górniczego „Grabowiec III”, 

ee) granica złoża kopaliny ilastej „Osiek – Grabowiec I”, 

ff) obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 
średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%), 

gg) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 
0,2%), 

hh) obszary narażone na zalanie w przypadku całkowitego zniszczenia obwałowania, 

ii) osuwiska nieaktywne (wg SOPO), 

jj) obszary rewitalizacji, 

kk) obiekty wpisane do rejestru zabytków, 

ll) obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków, 

mm) stanowiska archeologiczne, 

nn) granica strefy konserwatorskiej „A”, 

oo) granica strefy konserwatorskiej „B”, 

pp) strefa ochronna od cmentarza 50 m, 

qq) strefa ochronna od cmentarza 150 m, 

rr) linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV, z pasem technologicznym, 

ss) linie elektroenergetyczne średniego napięcia 15kV, z pasem technologicznym, 
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tt) fragment pasa technologicznego linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia 400 kV (linia 400 kV 
znajduje się poza obszarem planu), 

uu) odległość 10 m od obszaru kolejowego, 

vv) odległość 20 m od skrajnego toru kolejowego, 

ww) odległość 29 m od skrajnego toru kolejowego, zasięg hałasu, 

xx) odległość 80 m od skrajnego toru kolejowego, zasięg drgań. 

2.  Ustaleniami informacyjnymi zawartymi na Rysunku Planu są: 

1) stacje transformatorowe, 

2) siedliska i gatunki roślin chronionych, 

3) lasy wodochronne, 

4) korytarze ekologiczne, 

5) rowy melioracyjne, 

6) cieki wodne, 

7) szlaki turystyczne: 

a) szlak pieszy zielony Chańcza -Pielaszów, 

b) szlak rowerowy żółty „ Miejsca Mocy”, 

c) Monastyczny Szlak Cystersów, 

d) szlak frontu wschodniego I wojny światowej, 

e) szlak Jagielloński, 

8) granica miasta Osiek, 

9) granice obrębów geodezyjnych, 

10) nazwa ulicy – Nowa. 

Rozdział 2. 
Ustalenia obowiązujące na całym obszarze planu 

§ 4. 1. Tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia mogą być wykorzystywane w sposób 
dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem. 

2. Dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, odbudowę i remont istniejących 
budynków z zachowaniem warunków zagospodarowania określonych dla poszczególnych kategorii terenów. 

3. W terenach, w których wskaźnik powierzchni zabudowy dla istniejących obiektów budowlanych został 
przekroczony, dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych, nie powodujących zmniejszania tego wskaźnika. 

4. W terenach, w których wskaźnik terenu biologicznie czynnego w stanie istniejącym jest mniejszy niż 
ustalony w planie, dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych nie powodujących zmniejszania tego 
wskaźnika. 

5. Dla istniejących obiektów i urządzeń budowlanych ustala się możliwość ich przebudowy, remontu 
i odbudowy oraz rozbudowy - niezależnie od ustaleń planu – w zakresie termomodernizacji lub wykonania 
szybów windowych i zewnętrznych klatek schodowych, pochylni i ramp dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

6. Dla istniejących budynków znajdujących się w całości lub części poza wyznaczoną nieprzekraczalną 
linią zabudowy dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych, bez możliwości dalszej rozbudowy obiektu 
poza linię zabudowy. 

7. Dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej 
i szeregowej, bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną. 

8. Dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych, gospodarczych i garażowych 1,5 m od 
granicy działki; na działkach o szerokości mniejszej od 22 m. 
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9. Dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i remonty istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
z zachowaniem warunków zagospodarowania określonych dla poszczególnych kategorii terenów. 

10. Dopuszcza się lokalizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z zachowaniem 
warunków zagospodarowania określonych dla poszczególnych kategorii terenów. 

11. Warunkiem realizacji zabudowy na działce jest dostęp do drogi publicznej w rozumieniu ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustaleń dla 
poszczególnych kategorii terenów. 

12. Zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz kształtowania przestrzeni 
publicznych 

1. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska: 

1) na obszarze objętym planem, położonym w granicach obszaru górniczego i terenu górniczego „Grabowiec 
III oraz złoża kopaliny ilastej „Osiek – Grabowiec I”, obowiązują zasady zagospodarowania zgodne 
z przepisami odrębnymi. 

2. Ustala się następujące zasady ochrony wód podziemnych: 

1) obowiązuje zakaz lokalizowania nowych inwestycji bez koniecznych zabezpieczeń przed przenikaniem do 
podłoża substancji toksycznych, ropopochodnych i innych szkodliwych dla wód podziemnych, 

2) obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, 

3) obowiązuje magazynowanie odpadów wyłącznie w przystosowanych do tego celu miejscach, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

3. Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 
jest średnie i wynosi raz na 100 lat Q1%, obowiązuje zakaz nowej zabudowy; utrzymuje się istniejącą 
zabudowę z możliwością jej przebudowy i remontów. 

4. Zasady zagospodarowania na obszarach, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 
niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%) oraz na obszarach narażonych na zalanie w przypadku całkowitego 
zniszczenia obwałowania, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

5. Zasady zagospodarowanie wód opadowych poprzez retencję w miejscu lub odprowadzenie do kanalizacji 
(ogólnospławnej lub opadowej) lub cieku, z uwzględnieniem rozwiązań ułatwiających przesiąkanie wody 
deszczowej do gruntu oraz zwiększających retencję. 

6. Zasady zagospodarowania na obszarach osuwisk nieaktywnych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

7. Zasady zagospodarowania na obszarach rewitalizacji, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla 
poszczególnych terenów oraz przepisami odrębnymi. 

8. Ustala się następujące zasady ochrony przed hałasem: 

a) tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej MU, zabudowy śródmiejskiej UM oraz zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej MW, określa się jako tereny „pod zabudowę mieszkaniowo – usługową”, 

b) tereny zabudowy usługowej U.11, U.12, U.13 określa się jako tereny „pod budynki związane ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży”. 

9. W zakresie ochrony przed promieniowaniem niejonizującym związanym z obiektami 
elektroenergetycznymi oraz telekomunikacyjnymi, obowiązują zasady dotyczące zaopatrzenia w energię 
elektryczną oraz budowy i lokalizacji urządzeń, sieci infrastruktury elektroenergetycznej oraz zasady budowy 
i lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury telekomunikacji określone w planie i w przepisach odrębnych. 

10. Na terenach zabudowy usługowej, przemysłowej i produkcyjno - usługowej, uciążliwości prowadzonej 
działalności na środowisko, powinno być ograniczone do obszaru działki. 

11. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji: 

1) wydobywania kopalin ze złoża na terenie PE.1/PG, 
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2) dróg, 

2) sieci infrastruktury technicznej oraz łączności publicznej, 

3) garaży, parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, 

5) zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą (o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 
4ha), 

6) zabudowy magazynowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą (o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 
1ha), 

7) zabudowy usługowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą (o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 4ha), 

8) stacji benzynowych w terenach U.1, U.2, U.14, U.15, 

9) zalesienia. 

12. Jako przestrzenie publiczne wskazuje się tereny dróg publicznych wymienionych w § 3, ust.1, pkt 4i, 
4u, 4v, 4w, 4x, 4y, 4z, 4aa, gdzie ustala się obowiązek zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi 
potrzebami. 

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

1. Obejmuje się ochroną i oznacza na Rysunku Planu obiekty wpisane do rejestru zabytków: 

1) zespół kościoła pod wezwaniem św. Stanisława w Osieku; kościół, kaplica, dzwonnica, nr rej.: 
478 z 18.03.1957 oraz 623 z 28.10.1971 A.860 - symbol K1, 

2. Obejmuje się ochroną i oznacza się na Rysunku Planu następujące zabytki ujęte w Gminnej Ewidencji 
Zabytków: 

1) Osiek, kapliczka murowana, XIX w. - symbol E1, 

2) Osiek, szkoła murowana, XX w. - symbol E2, 

3) Osiek, układ urbanistyczny miasta, XII w. – symbol E3, 

4) Osiek, cmentarz żydowski, XIX-XX w.- symbol E4, 

5) Osiek, krzyż przydrożny, murowany, XIX w. symbol E5, 

6) Osiek, figura NMP na postumencie, murowana, 1904 r. – symbol E6, 

7) Osiek, Miejsce Pamięci Narodowej, murowany, 1927 r. – symbol E7, 

8) Osiek, Miejsce Pamięci Narodowej, murowany, XX w. – symbol E8, 

9) Osiek, Miejsce Pamięci Narodowej, murowany, XX w. – symbol E9, 

10) Osiek, Miejsce Pamięci Narodowej, murowany, XX w. – symbol E10. 

3. W celu ochrony zabytków archeologicznych: 

1) wskazuje się do ochrony i oznacza na Rysunku Planu stanowiska archeologiczne wpisane do ewidencji 
zabytków: 

Miejscowość 
Numer 
obszaru 

AZP 

Numer 
stanowiska na 

obszarze 

Numer 
stanowiska 

w miejscowości 
Obiekt Numer 

karty GEZ 

Osiek 92-71 115 1 Stanowisko archeologiczne - 
osada KARTA 99 

Osiek 93-71 15 10 Stanowisko archeologiczne - 
osada 

KARTA 
125 

Osiek 93-71 14 9 Stanowisko archeologiczne - 
osada 

KARTA 
124 

Osiek 93-71 13 8 Stanowisko archeologiczne - 
osada 

KARTA 
123 

Osiek 93-71 12 7 Stanowisko archeologiczne - 
osada 

KARTA 
122 

Osiek 93-71 11 6 Stanowisko archeologiczne - KARTA 
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osada 121 

Osiek 93-71 10 5 Stanowisko archeologiczne - 
osada 

KARTA 
120 

Osiek 93-71 9 4 Stanowisko archeologiczne - 
osada 

KARTA 
119 

Osiek 93-71 120 6 Stanowisko archeologiczne - 
osada 

KARTA 
104 

Osiek 92-71 119 5 Stanowisko archeologiczne - 
osada 

KARTA 
103 

Osiek 92-71 118 4 Stanowisko archeologiczne - 
osada 

KARTA 
102 

Osiek 92-71 117 3 Stanowisko archeologiczne - 
osada 

KARTA 
101 

Osiek 92-71 116 2 Stanowisko archeologiczne - 
osada 

KARTA 
100 

4. Ustala się granicę stref konserwatorskich „A” i „B”, z parametrami zabudowy określonymi dla 
poszczególnych terenów w Ustaleniach szczegółowych. 

1) W strefie ochrony konserwatorskiej „A” – pełnej ochrony układu i struktury przestrzennej ochronie 
podlegają: 

a) zespoły i obiekty zabytkowe, 

b) wnętrze rynku z placem, pierzejami, zielenią, 

c) skala miasta z dominantami, 

2) W strefie ochrony konserwatorskiej „A” ustala się; 

a) ochronę konserwatorską obiektów wymienionych w ust. 1 i 2 oraz ochronę układu urbanistycznego, 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) nowa zabudowa powinna być dostosowana do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali 
i gabarytów budynku, 

c) należy utrzymać linie zabudowy, poziom okien i gzymsów, tradycyjne podziały okien, styl elewacji 
budynków sąsiadujących, 

d) należy utrzymać pierzejowy charakter zabudowy rynku, 

e) należy stosować jasną kolorystykę elewacji budynków: barwy białe, jasnożółte, kremowe oraz odcienie 
tych barw. 

f) należy stosować kolorystykę dachów w odcieniach barw: czerwona, brązowa, szara. 

3) W Strefie ochrony konserwatorskiej „B” – otuliny zabytkowego centrum, ochronie podlegają: 

a) skala i forma zabudowy, 

b) zespoły zieleni i pojedyncze drzewa znaczące w krajobrazie. 

4) Wszelkie działania w strefach wymienionych w pkt 1 i 2 powinny być prowadzone zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

5. Zasady zagospodarowania na obszarach wskazanych do rewitalizacji oznaczonych na Rysunku Planu, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów oraz przepisami odrębnymi w tym zakresie. 

§ 7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości oraz podziału nieruchomości 

1. Ustala się następujące zasady i warunki przeprowadzania scalania i podziału nieruchomości: 

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek – 600 m2, 

2) minimalna szerokość frontu działki – 14,0 m, 

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien być zawarty pomiędzy 60 a 120 
stopni, 
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4) parametry w pkt 1-3 nie dotyczą parametrów działek wyznaczonych pod drogi publiczne, publicznie 
dostępne ciągi piesze oraz obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, które można wyznaczać 
odpowiednio do potrzeb, 

5) dopuszcza się podziały związane z poprawą możliwości zagospodarowania istniejących działek tj. regulacji 
granic, zapewnieniem dojazdów oraz powiększeniem powierzchni działek sąsiednich – na zasadzie 
połączenia i utworzenia z nich działek budowlanych, 

6) dopuszcza się podziały po liniach rozgraniczających. 

2. Nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości 
w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

§ 8. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego 

1. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) podstawowy układ komunikacyjny, który udostępnia połączenie obszaru z zewnętrznym układem 
komunikacyjnym stanowią wyznaczone na Rysunku Planu drogi publiczne: główne ruchu przyspieszonego 
KDGP.1 - KDGP.7 (droga krajowa nr 79) oraz główne KDG.1, KDG.2 (droga wojewódzka nr 765), 

2) układ ten ma zostać uzupełniony przez planowaną obwodnicę miasta Osiek, jako drogi publicznej głównej 
ruchu przyspieszonego KDGP.8, 

3) uzupełniający układ komunikacyjny stanowią wyznaczone na Rysunku Planu drogi publiczne: zbiorcze 
KDZ.1 – KDZ.10, lokalne KDL.1 – KDL.19, dojazdowe KDD.1 – KDD.48 oraz drogi wewnętrzne KDW.1 
– KDW.6 i ciągi piesze KDX.1 - KDX.6. 

2. Drogi publiczne i niepubliczne oznaczone i nieoznaczone na Rysunku Planu, w przypadku zagrożenia 
pożarowego, mogą być wykorzystywane jako drogi pożarowe oraz na potrzeby obsługi komunalnej. 

3. Ścieżki i trasy rowerowe prowadzić należy jako: 

1) wydzielone ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe, 

2) trasy rowerowe, prowadzone w obrębie jezdni dróg wewnętrznych. 

4. Realizacja ustaleń Planu w zakresie zagospodarowania, użytkowania i utrzymania terenów komunikacji 
kołowej, transportu publicznego, parkingów i komunikacji pieszej wymaga uwzględnienia potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami – zgodnie z przepisami odrębnymi. 

5.  Ustala się następujące zasady obsługi parkingowej na działce budowlanej, określając minimalną liczbę 
miejsc postojowych: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1 miejsce na 1 mieszkanie, 

2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca na budynek, 

3) dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej – 1 miejsce na budynek i 1 miejsce na 30 m2 powierzchni 
użytkowej usług, 

4) dla zabudowy usługowej – 1 miejsce na 30 m2 powierzchni użytkowej lub 1 miejsce na 5 zatrudnionych, 

5) dla zabudowy przemysłowej i zabudowy produkcyjno – usługowej - 1 miejsce na 2 zatrudnionych lub 
1 miejsce na 50 m2 powierzchni użytkowej, 

6) dla cmentarza – 10 miejsc, 

7) ustala się obowiązek realizacji miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów 
wyposażonych w kartę parkingową – min. 3% liczby miejsc postojowych przeznaczonych dla danego 
obiektu i nie mniej niż 1 miejsce. 

§ 9. Zasady obsługi w zakresie systemów infrastruktury technicznej 

1. W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się budowę, przebudowę i remont obiektów, urządzeń 
i sieci infrastruktury technicznej. 

2. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodę: 
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1) system zaopatrzenia w wodę ze zbiorczej sieci wodociągowej o średnicy od 90 mm do 110 mm, zasilanej 
z wodociągu grupowego z ujęcia w Wiązownicy Małej (poza obszarem gminy); do czasu realizacji sieci 
wodociągowej zaopatrzenie z indywidualnych ujęć (studni), 

2) docelowo obowiązuje zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpożarowych w zakresie wynikającym 
z możliwości przepustowych sieci wodociągowej i hydrantów przeciwpożarowych zamontowanych na sieci 
wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

3. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania 
i oczyszczania ścieków sanitarnych: 

1) obowiązuje odprowadzenie ścieków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy od 200 mm do 
300 mm, a następnie do oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na terenie miasta, oznaczonej na Rysunku 
Planu symbolem IK.1, 

2) na terenach nie objętych zbiorczym system kanalizacji sanitarnej dopuszcza się realizację przydomowych 
oczyszczalni ścieków, 

3) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się rozwiązania tymczasowe w postaci zbiorników 
bezodpływowych i wywóz do oczyszczalni zgodnie z przepisami odrębnymi. 

4. Ustala się następujące zasady odprowadzania wód opadowych i roztopowych: 

1) obowiązuje odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do studni chłonnych lub zagospodarowanie na 
terenie działki poprzez pozostawienie jak największej powierzchni przepuszczalnej, zastosowanie 
rozwiązań ułatwiających przesiąkanie do gruntu (tzw. zielone parkingi), spowalniających odpływ 
i zwiększających retencję, w sposób niepowodujący zakłóceń stosunków wodnych na gruntach przyległych, 
lub skierowanie poprzez system rowów i rurociągów do zbiornika wód powierzchniowych, 

2) w przypadku przebudowy dróg publicznych obowiązuje realizacja systemów odwodnieniowych. 

5. Ustala się następujące zasady zasilania w energię elektryczną: 

1) podstawowym źródłem zasilania w energię elektryczną są linie średniego napięcia 15 kV, wyprowadzone 
ze stacji elektroenergetycznych 110/15 kV (GPZ), zlokalizowanych poza obszarem planu, 

2) utrzymuje się przebieg istniejących linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110kV i średniego 
napięcia 15kV oraz lokalizację stacji transformatorowych, z możliwością realizacji nowych linii 
elektroenergetycznych i stacji transformatorowych, 

3) utrzymuje się fragment pasa technologicznego najwyższego napięcia 400 kV (linia 400 kV przebiega poza 
obszarem planu), 

4) przy zagospodarowywaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z przebiegu istniejącej 
infrastruktury elektroenergetycznej spełniając wymagania norm oraz przepisów szczególnych, 

5) w przypadku wystąpienia kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi, 
należy sieci przystosować do nowych warunków pracy, zgodnie z przepisami szczególnymi, 

6) wyklucza się z zadrzewienia obszary pod liniami elektroenergetycznymi w pasach: 

a) dla linii 110 kV - 20 m (po 10 m w obie strony od osi linii), 

b) dla linii SN 15kV – 11 m (po 5,5 m w obie strony od osi linii), 

7) w pasie technologicznym obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi 
a warunki lokalizacji pozostałych obiektów budowlanych nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi powinny 
uwzględniać wymogi określone w przepisach odrębnych oraz normach dotyczących projektowania linii 
elektroenergetycznych, 

8) lokalizacja obiektów budowlanych zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw i stref 
zagrożenia wybuchem w pobliżu linii elektroenergetycznej powinna uwzględniać wymogi określone 
w przepisach odrębnych oraz normach dotyczących projektowania linii elektroenergetycznych, 

9) niedopuszczane jest tworzenie nasadzeń drzew, krzewów i roślinności przekraczającej 3 m wysokości, 

8) dopuszcza się wykonanie napraw oraz prac remontowych i konserwacyjnych na istniejącej linii, 
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10) warunki lokalizacji wszystkich obiektów i urządzeń oraz zmiany w kwalifikacji terenów w pasach 
technologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

6. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w ciepło: 

1) obowiązuje pokrycie potrzeb cieplnych obiektów w oparciu o zastosowanie niskoemisyjnych 
i odnawialnych źródeł ciepła t.j.: energii elektrycznej, pomp ciepła, gazu, oleju opałowego; w przypadku 
braku takich rozwiązań dopuszcza się rozwiązania w oparciu o urządzenia na paliwa stałe o wysokiej 
sprawności grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 

7. Ustala się następujące zasady łączności telekomunikacyjnej: 

1) dopuszcza się budowę lub rozbudowę urządzeń i sieci telekomunikacyjnych, 

2) dopuszcza się prowadzenie kablowych sieci telekomunikacyjnych oraz lokalizacje szafek z urządzeniami 
infrastruktury telekomunikacji w obrębie linii rozgraniczających dróg publicznych. 

8. Ustala się następujące zasady gospodarki odpadami: 

1) ustala się zasadę indywidualnego gromadzenia odpadów komunalnych na zasadach obowiązujących 
w Gminie Osiek; gromadzenie odpadów w przystosowanych pojemnikach, poprzedzone segregacją oraz 
wywóz na zorganizowane składowisko odpadów, 

2) obowiązuje wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, 

3) przy zagospodarowaniu działek w obrębie terenów przeznaczonych do zabudowy obowiązuje 
uwzględnienie lokalizacji miejsc zbierania odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Rozdział 3. 
Ustalenia szczegółowe Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

zasady zagospodarowania terenów 

§ 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, oznaczone na Rysunku Planu 
symbolami MU.1 – MU.88. 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenów MU.1 – MU.88 jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
oraz zabudowa usługowa. 

3. Dopuszczalnym przeznaczeniem terenów MU.1 – MU.88 są: 

1) usługi w budynkach mieszkalnych, 

2) budynki gospodarcze i garaże. 

4. W ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego można realizować obiekty i urządzenia 
zapewniające prawidłowe funkcjonowanie terenu oraz zieleń, w tym: 

1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

2) miejsca postojowe, 

3) nie wyznaczone na Rysunku Planu dojścia i dojazdy. 

5. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z Rysunkiem Planu, 

2) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 800 m2,  

3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%, 

4) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 30%, 

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1, 

6) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8, 

7) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz usługowych – 12 m, budynków 
gospodarczych i garaży – 7 m, 

8) forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania: 
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a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci 25-45o;  

b) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych dopuszcza się dachy płaskie, 

c) dla budynków gospodarczych i garaży – dachy wielospadowe, dwuspadowe i jednospadowe; dopuszcza 
się dachy płaskie, 

d) do pokrycia dachów stosować materiały w kolorze ceglastym, czerwonym, brązowym, szarym, antracytu 
lub w ich odcieniach, 

e) do wykończenia elewacji stosować materiały typu: tynk (w kolorach jasnych), kamień, cegła, klinkier, 
drewno, 

f) poddasza mogą być oświetlone przy użyciu okien w szczytach, lukarn, otwarć dachowych, w tym 
pulpitowych bądź okien połaciowych, należy zachować odległość co najmniej 1,5 m od krawędzi połaci 
dachu do krawędzi ścianki otwarcia dachowego. 

6. Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią Q1%, w obrębie terenów oznaczonych na Rysunku 
Planu symbolami: MU.23, MU.25, MU.27 – MU.30, MU.32 – MU.40 obowiązuje zakaz nowej zabudowy; 
utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej przebudowy i remontów. 

§ 11. 1. Wyznacza się tereny zabudowy śródmiejskiej, oznaczone na Rysunku Planu symbolami UM.1 – 
UM.14. 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenu, o którym mowa w ust. 1 jest zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna oraz zabudowa usługowa. 

3. Dopuszczalnym przeznaczeniem terenów UM.1 – UM.14 są: 

1) usługi w budynkach mieszkalnych, 

2) budynki gospodarcze i garaże. 

4. W ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego można realizować obiekty i urządzenia 
zapewniające prawidłowe funkcjonowanie terenu oraz zieleń, w tym: 

1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

2) miejsca postojowe, 

3) nie wyznaczone na Rysunku Planu dojścia i dojazdy. 

5. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z Rysunkiem Planu, 

2) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 800 m2,  

3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 60%, 

4) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 20%, 

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1, 

6) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0, 

7) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz usługowych – 
12 m, budynków gospodarczych i garaży – 7 m, 

8) forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania: 

a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci 25-45o, 

b) dla budynków gospodarczych i garaży – dachy wielospadowe, dwuspadowe i jednospadowe; dopuszcza 
się dachy płaskie, 

c) do pokrycia dachów stosować materiały w kolorze ceglastym, czerwonym, brązowym, szarym, antracytu 
lub w ich odcieniach, 

d) do wykończenia elewacji stosować materiały typu: tynk (w kolorach jasnych), kamień, cegła, klinkier, 
drewno, 
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e) poddasza mogą być oświetlone przy użyciu okien w szczytach, lukarn, otwarć dachowych, w tym 
pulpitowych bądź okien połaciowych, należy zachować odległość co najmniej 1,5 m od krawędzi połaci 
dachu do krawędzi ścianki otwarcia dachowego. 

§ 12. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na Rysunku Planu 
symbolem MW.1. 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenu MW.1 jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 

3. Dopuszczalnym przeznaczeniem terenu MW.1 są: 

1) usługi w budynkach mieszkalnych, 

2) budynki gospodarcze i garaże. 

4. W ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego można realizować obiekty i urządzenia 
zapewniające prawidłowe funkcjonowanie terenu oraz zieleń, w tym: 

1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

2) miejsca postojowe, 

3) nie wyznaczone na Rysunku Planu dojścia i dojazdy. 

5. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z Rysunkiem Planu, 

2) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 600 m2,  

3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%, 

4) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 30%, 

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1, 

6) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8, 

7) maksymalna wysokość budynków wielorodzinnych – 12 m, budynków gospodarczych i garaży – 7 m, 

8) forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania: 

a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci 25-45o oraz 
dachy płaskie, 

c) dla budynków gospodarczych i garaży – dachy wielospadowe, dwuspadowe i jednospadowe; dopuszcza 
się dachy płaskie, 

d) do pokrycia dachów stosować materiały w kolorze ceglastym, czerwonym, brązowym, szarym, antracytu 
lub w ich odcieniach, 

e) do wykończenia elewacji stosować materiały typu: tynk (w kolorach jasnych), kamień, cegła, klinkier, 
drewno, 

f) poddasza mogą być oświetlone przy użyciu okien w szczytach, lukarn, otwarć dachowych, w tym 
pulpitowych bądź okien połaciowych, należy zachować odległość co najmniej 1,5 m od krawędzi połaci 
dachu do krawędzi ścianki otwarcia dachowego. 

§ 13. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej, oznaczone na Rysunku Planu symbolami U.1 – U.15. 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenu, o którym mowa w ust. 1 jest zabudowa usługowa. 

3. Dopuszczalnym przeznaczeniem terenów U.1 – U.15 są budynki gospodarcze i garaże. 

4. W ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego można realizować obiekty i urządzenia 
zapewniające prawidłowe funkcjonowanie terenu oraz zieleń, w tym: 

1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

2) miejsca postojowe, 

3) nie wyznaczone na Rysunku Planu dojścia i dojazdy. 
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5. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z Rysunkiem Planu, 

2) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 600 m2,  

3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 70%, 

4) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 20%, 

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1, 

6) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0, 

7) maksymalna wysokość budynków usługowych – 12 m (nie dotyczy kościoła – teren U.10), budynków 
gospodarczych i garaży – 7 m, 

8) forma architektoniczna budynków (nie dotyczy kościoła – teren U.10) powinna spełniać następujące 
wymagania: 

a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci 20-45o, 
dopuszcza się dachy płaskie, 

b) dla budynków gospodarczych i garaży – dachy wielospadowe, dwuspadowe i jednospadowe; dopuszcza 
się stosowanie dachów płaskich, 

c) do pokrycia dachów stosować materiały w kolorze ceglastym, czerwonym, brązowym, szarym, antracytu 
lub w ich odcieniach, 

d) do wykończenia elewacji stosować materiały typu: tynk (w kolorach jasnych), kamień, cegła, klinkier, 
drewno, 

e) poddasza mogą być oświetlone przy użyciu okien w szczytach, otwarć dachowych, w tym pulpitowych 
bądź okien połaciowych, należy zachować odległość co najmniej 1,5 m od krawędzi połaci dachu do 
krawędzi ścianki otwarcia dachowego. 

§ 14. 1. Wyznacza się tereny zabudowy przemysłowej, oznaczone na Rysunku Planu symbolami P.1, P.2. 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenów P.1, P.2, o których mowa w ust. 1 jest zabudowa przemysłowa, 
obiekty i urządzenia produkcyjne, składy, magazyny, zaplecze administracyjne i usługowe, 

3. W ramach przeznaczenia podstawowego można realizować obiekty i urządzenia zapewniające 
prawidłowe funkcjonowanie terenu, w tym: 

1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

2) miejsca postojowe, 

3) nie wyznaczone na Rysunku Planu dojścia i dojazdy. 

4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z Rysunkiem Planu, 

2) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 1000 m2, 

3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 60%, 

4) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 20%, 

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1, 

6) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0, 

7) maksymalna wysokość budynków – 12 m, 

8) forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania: 

a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci 20-45o, 
dopuszcza się dachy jednospadowe i płaskie, 
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b) do pokrycia dachów stosować materiały w kolorze ceglastym, czerwonym, brązowym, szarym, antracytu 
lub w ich odcieniach. 

§ 15. 1. Wyznacza się teren przemysłowy eksploatacji złoża kopaliny ilastej, oznaczony na Rysunku 
Planu symbolem PE.1/PG. 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenu PE.1/PG, o których mowa w ust. 1 jest eksploatacja złoża, obiekty 
i urządzenia przemysłowe (cegielnia) i wydobywcze zlokalizowane w obrębie złoża kopaliny ilastej „Osiek – 
Grabowiec I”, oraz w granicach obszaru i terenu górniczego „Grabowiec III”. 

3. W ramach przeznaczenia podstawowego można realizować obiekty i urządzenia zapewniające 
prawidłowe funkcjonowanie terenu, w tym: 

1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

2) miejsca postojowe, 

3) nie wyznaczone na Rysunku Planu dojścia i dojazdy. 

4. Eksploatację należy prowadzić zgodnie z przepisami prawa, przy optymalnym wykorzystaniu złoża 
kopaliny, z uwzględnieniem ochrony środowiska. 

5. Należy przeciwdziałać degradacji powierzchni ziemi poprzez sukcesywne prowadzenie rekultywacji 
i zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych. 

6. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z Rysunkiem Planu, 

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 90%, 

3) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 5%, 

4) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1, 

5) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0, 

6) maksymalna wysokość budynków – 12 m (nie dotyczy obiektów technologicznych – np. kominów). 

§ 16. 1. Wyznacza się teren do rekultywacji, oznaczony na Rysunku Planu symbolem P.1/ZL. 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenu, o którym mowa w ust. 1 jest użytkowanie leśne, na obszarze 
złoża po eksploatacji kopaliny ilastej do produkcji ceramiki. 

§ 17. 1. Wyznacza się teren produkcyjno – usługowy oznaczony na Rysunku Planu symbolem PU.1. 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenu, o którym mowa w ust. 1 jest zabudowa produkcyjna, usługowa, 
składy, magazyny. 

3. Dopuszczalnym przeznaczeniem terenu PU.1 są budynki gospodarcze i garaże. 

4. W ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego można realizować obiekty i urządzenia 
zapewniające prawidłowe funkcjonowanie terenu oraz zieleń, w tym: 

1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

2) miejsca postojowe, 

3) nie wyznaczone na Rysunku Planu dojścia i dojazdy. 

5. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z Rysunkiem Planu, 

2) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 1000 m2,  

3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 60%, 

4) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 20%, 

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1, 

6) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1.0, 
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7) maksymalna wysokość budynków produkcyjnych, usługowych, składów i magazynów – 12 m, budynków 
gospodarczych i garaży – 7 m, 

8) forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania: 

a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci 20-45o; dopuszcza się dachy 
płaskie i jednospadowe,  

b) dla budynków gospodarczych i garaży – dachy wielospadowe, dwuspadowe i jednospadowe; dopuszcza 
się stosowanie dachów płaskich, 

c) do pokrycia dachów stosować materiały w kolorze ceglastym, czerwonym, brązowym, szarym, antracytu 
lub w ich odcieniach, 

d) do wykończenia elewacji stosować materiały typu: tynk (w kolorach jasnych), kamień, cegła, klinkier, 
drewno, 

e) poddasza mogą być oświetlone przy użyciu okien w szczytach, otwarć dachowych, w tym pulpitowych 
bądź okien połaciowych, należy zachować odległość co najmniej 1,5 m od krawędzi połaci dachu do 
krawędzi ścianki otwarcia dachowego. 

§ 18. 1. Wyznacza się tereny zieleni publicznej, oznaczone na Rysunku Planu symbolami 

ZP.  1 – ZP.3. 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenów ZP, o których mowa w ust.1 są: 

1) dla terenu ZP.1 – boiska sportowe, place zabaw, zieleń, 

2) dla terenu ZP.2 – park z infrastrukturą, amfiteatr, 

3) dla terenu ZP.3 – park z infrastrukturą, miejsca postojowe. 

3. Na terenie ZP.2 dopuszcza się obiekt handlowy – kiosk oraz przystanki komunikacji publicznej i miejsca 
postojowe. 

4. Na terenach ZP.1 – ZP.3 dopuszcza się obiekty małej architektury. 

5. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) istniejąca zieleń i urządzenia parkowe powinny być zachowane; tereny powinny być zagospodarowane 
zielenią urządzoną, o charakterze parkowym, z udziałem zadrzewień i zakrzewień, ze ścieżkami pieszymi 
i miejscami odpoczynku, jako przestrzeń publiczna, 

2) na terenie ZP.2 - ochronę kapliczki, obiektu wpisanego do ewidencji zabytków, zgodnie z przepisami 
w tym zakresie, 

3) tereny ZP.1 – ZP.3 należy wyposażyć w niezbędną infrastrukturę techniczną m.in. oświetlenie, 

4) dla terenów ZP.1 – ZP.3 ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 60%, 

b) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 30%, 

c) maksymalna wysokość obiektu na terenie ZP.2 – 3,5 m. 

§ 19. 1. Wyznacza się teren cmentarza, oznaczony na Rysunku Planu symbolem ZC.1. 

2. Na terenie ZC1 mogą być realizowane: 

a) obiekty kubaturowe (dom przedpogrzebowy, kaplica, zaplecze administracyjne i sanitarne), 

b) kolumbaria, 

c) groby ziemne, 

d) groby rodzinne, 

e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

f) miejsca parkingowe, 

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 15 – Poz. 4871



g) dojścia i dojazdy, 

h) zieleń. 

3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych: 20%, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy cmentarza: 80%, 

3) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 10%, 

4) minimalna intensywność zabudowy: 0,01, 

5) maksymalna intensywność zabudowy: 0,3, 

6) maksymalna wysokość budynków – 12 m, 

7) forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania: 

a) dachy dwu - lub wielospadowe, o nachyleniu połaci głównych pod kątem 30-75º; dopuszcza się 
realizację kopuł, 

b) do pokrycia dachów stosować materiały w kolorze ceglastym, czerwonym, brązowym, szarym, antracytu 
lub w ich odcieniach. 

4. Zasady zagospodarowania: 

1) wyposażenie w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej: elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe, 
kanalizacyjne, miejsca gromadzenia odpadów, z zachowaniem warunków, określonych w §9, 

2) obsługa komunikacyjna terenu zgodnie z ustaleniami §8. 

5. Wokół cmentarza, wyznacza się odległości sanitarne, w obrębie których obowiązują następujące 
ograniczenia : 

1) w odległości 50 m od cmentarza, oznaczonej na Rysunku planu ZCs1 zakazuje się lokalizowania 
zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego 
bądź zakładów przechowujących artykuły żywności, 

2) w odległości 150 m od cmentarza, oznaczonej na Rysunku planu ZCs2:  

a) zakazuje się lokalizowania studni dla celów konsumpcyjnych i gospodarczych, 

b) wszystkie budynki korzystające z wody należy podłączyć do sieci wodociągowej. 

§ 20. 1. Wyznacza się tereny rolnicze, oznaczone na Rysunku Planu symbolami R.1 – R.35. 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenów, o których mowa w ust. 1 jest użytkowanie rolnicze (grunty 
orne, łąki, pastwiska). 

3. Ustala się następujące zasady zabudowy, zagospodarowania i ochrony: 

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej przebudowy i remontów w ramach siedlisk, zgodnie 
z zasadami: maksymalna powierzchnia zabudowy – 50%, minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
30%, wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 0,8, maksymalna wysokość zabudowy – 12 m, 

2) utrzymuje się istniejące drogi, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz urządzenia melioracji 
wodnych z możliwością ich modernizacji, 

3) dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń związanych z gospodarką 
wodną, melioracji wodnych, przeciwpowodziowych, przeciwpożarowych oraz dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych i leśnych, ścieżek pieszych i rowerowych, 

4) dopuszcza się zalesienia zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem terenów szczególnego zagrożenia 
powodzią, 

5) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią Q1%, w obrębie terenów oznaczonych na Rysunku Planu 
symbolami R.12 - R.18, ustala się zakaz nowej zabudowy. 
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§ 21. 1. Wyznacza się tereny lasów, oznaczone na Rysunku Planu symbolami ZL.1 – ZL.79 oraz tereny 
do zalesienia oznaczone na Rysunku Planu symbolami 1.ZL1 – 43.ZL1. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1) zachowanie istniejących lasów, 

2) zagospodarowanie zgodnie z zasadami określonymi w planach urządzania lasów, 

3) zakaz zabudowy z wyjątkiem budowli i urządzeń związanych z gospodarką leśną, melioracją wodną 
i urządzeń turystycznych, 

4) mogą być realizowane drogi leśne, parkingi leśne, szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, 

5) na terenach 1.ZL1 – 43.ZL1 dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów do czasu ich zalesienia. 

§ 22. 1. Wyznacza się tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone na Rysunku Planu symbolami 

ZR.  1 – ZR.46. 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenów, o których mowa w ust. 1 jest użytkowanie rolnicze oraz zieleń 
nieurządzona. 

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania: 

1) tereny zieleni nieurządzonej mogą być wykorzystane jako użytki rolne, użytki zielone, do celów gospodarki 
rolnej i hodowlanej (łąki, pastwiska), dopuszcza się zalesianie terenów, 

2) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej przebudowy i rozbudowy w ramach siedlisk, zgodnie 
z zasadami: maksymalna powierzchnia zabudowy – 50%, minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
30%, wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 0,8, max. wysokość zabudowy – 12 m, 

3) dopuszcza się obiekty związane z rekreacją, sportem i wypoczynkiem oraz urządzenia związane 
z gospodarką wodną, zgodnie z zasadami: maksymalna powierzchnia zabudowy – 30%, minimalna 
powierzchnia biologicznie czynna – 50%, wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 0,3, max. wysokość 
zabudowy – 9 m, 

4) utrzymuje się istniejące drogi, urządzenia i ciągi infrastruktury technicznej oraz urządzenia melioracji 
wodnych z dopuszczeniem ich uzupełnień i modernizacji, 

5) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią Q1%, w obrębie terenów oznaczonych na Rysunku Planu 
symbolami ZR.45 i ZR.46 ustala się: 

a) zakaz zalesiania, 

b) obiekty sportowe, rekreacyjne i wypoczynku powinny być trwale związane z gruntem. 

§ 23. 1. Wyznacza się tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na Rysunku Planu symbolami 

ZI.  1 – ZI.5. 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenów, o których mowa w ust. 1 jest zieleń urządzona, stanowiąca pas 
zieleni o strukturze gatunkowej i przestrzennej optymalnej do pełnienia funkcji ochronnych przed pyłami, 
spalinami, hałasem lub też maskujących. 

§ 24. 1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych, oznaczone na Rysunku Planu symbolami  

1. WS1 - 4.WS1. 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenów, o których mowa w ust. 1 są wody płynące. 

3. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się: realizację urządzeń wodnych, infrastruktury 
technicznej, urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 25. 1. Wyznacza się tereny stawów rybnych, oznaczone na Rysunku Planu symbolami 

1. WS2 - 8.WS2. 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenów, o których mowa w ust. 1 są zbiorniki wodne. 
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3. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się: realizację urządzeń do hodowli ryb, infrastruktury 
technicznej, urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 26. 1. Wyznacza się tereny obsługi komunikacji, oznaczone na Rysunku Planu symbolami KP.1 – 
KP.6. 

2. . Na terenie obsługi komunikacji, o którym mowa w ust.1, dopuszcza się lokalizowanie parkingów wraz 
z obiektami i urządzeniami związanymi z obsługą parkowania, utrzymaniem terenu, drogami serwisowymi oraz 
infrastrukturą towarzyszącą i zielenią. 

3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z Rysunkiem Planu, 

2) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 10%, 

3) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,3, 

4) dla terenu KP.1 i KP.6 maksymalna wysokość zabudowy – 8 m. 

§ 27. 1. Wyznacza się teren komunikacji kolejowej, oznaczony na Rysunku Planu symbolem KK.1, w 
tym tereny zamknięte kolejowe oznaczone na Rysunku Planu symbolem TZ. 

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania: 

1) utrzymuje się istniejącą infrastrukturę kolejową: linie kolejowe, budowle, budynki, sieci i urządzenia 
z możliwością budowy nowych oraz przebudowy i remontów istniejących obiektów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

2) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji drogowej, jeżeli nie zagrożą 
one funkcjonowaniu transportu kolejowego, 

3) dopuszcza się budowę obiektów radiokomunikacyjnych do wysokości 50m, wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą oraz sieci telekomunikacyjnych, 

4) budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru 
kolejowego i nie mniejszej niż 20 m od osi skrajnego toru, 

5) na terenach przyległych bezpośrednio do linii kolejowych w odległości 29 m od skrajnego toru kolejowego 
- zasięgu hałasu oraz w odległości 80 m od skrajnego toru kolejowego – zasięgu drgań, należy uwzględnić 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu w związku z przepisami 
odrębnymi w zakresie taboru kolejowego. 

3. Na terenach zamkniętych kolejowych oznaczonych TZ, obowiązują zasady zagospodarowania określone 
w ust. 2. 

§ 28. 1. Wyznacza się teren urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków, oznaczony na Rysunku 
Planu symbolem IK.1. 

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania: 

1) utrzymuje się istniejące obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej z możliwością ich budowy, 
rozbudowy, przebudowy i remontów, 

2) dopuszcza się realizację nowych obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z zasadami: 

a) budynki należy realizować bez podpiwniczenia, 

b) poziom parteru budynków należy wynieść minimum 0,30 m powyżej rzędnej zwierciadła wody Q1% tj. 
minimum do rzędnej 152,60 m n.p.m., 

c) w budynkach na poziomie parteru stosować materiały budowlane odporne na działanie wody (materiały 
ceramiczne, betony, materiały pochodzenia mineralnego z dodatkami uszczelniającymi itp. ), 

d) stosować zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej, 

e) stosować uszczelnienie przejść przez ściany i podłogi wszystkich przyłączy, 

f) inne obiekty i urządzenia związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków zabezpieczyć na wodę 
powodziową Q1% o rzędnej 152,30 m n.p.m. 
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3. Na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, oznaczonym na Rysunku Planu symbolem graficznym, 
obowiązują zasady zagospodarowania określone w ust. 2 pkt 2. 

§ 29. 1. Wyznacza się tereny komunikacji – dróg publicznych głównych ruchu przyspieszonego, 
oznaczone na Rysunku Planu symbolami KDGP.1 - KDGP.8.  

2. Podstawowym przeznaczeniem terenów KDGP.1 - KDGP.7 o których mowa w ust. 1 jest lokalizacja 
istniejącej drogi krajowej nr 79 wraz z obiektami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami służącymi do 
prowadzenia i obsługi ruchu drogowego oraz do potrzeb zarządzania drogą. 

3. Podstawowym przeznaczeniem terenu KDGP.8, o którym mowa w ust. 1 jest lokalizacja obwodnicy 
miasta wraz z obiektami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami służącymi do prowadzenia i obsługi ruchu 
drogowego oraz do potrzeb zarządzania drogą. 

4. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów KDGP.1 - KDGP.8, ustala się lokalizację urządzeń 
towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu, pod warunkiem dostosowania do charakteru i wymogów 
przeznaczenia podstawowego i bezpieczeństwa ruchu oraz zachowania wymogów wynikających z przepisów 
odrębnych. 

5. Ustala się następujące szerokości dróg w liniach rozgraniczających terenów: 

1) dla drogi głównej ruchu przyspieszonego KDGP.1 – od 22 m do 30 m, 

2) dla drogi głównej ruchu przyspieszonego KDGP.2 – od 14 m do 22 m, 

3) dla drogi głównej ruchu przyspieszonego KDGP.3 – od 12 m do 17 m, 

4) dla drogi głównej ruchu przyspieszonego KDGP.4 – od 15 m do 25 m, 

5) dla drogi głównej ruchu przyspieszonego KDGP.5 – od 19 m do 25 m, 

6) dla drogi głównej ruchu przyspieszonego KDGP.6 – 25 m, 

7) dla drogi głównej ruchu przyspieszonego KDGP.7 – 30 m, 

8) dla drogi głównej ruchu przyspieszonego KDGP.8 – 60 m. 

§ 30. 1. Wyznacza się tereny komunikacji – dróg publicznych głównych, oznaczone na Rysunku Planu 
symbolami KDG.1, KDG.2.  

2. Podstawowym przeznaczeniem terenów, o których mowa w ust. 1 jest lokalizacja dróg wraz z obiektami 
inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami służącymi do prowadzenia i obsługi ruchu drogowego oraz do 
potrzeb zarządzania drogą. 

3. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się urządzenia towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu, pod 
warunkiem dostosowania do charakteru i wymogów przeznaczenia podstawowego i bezpieczeństwa ruchu oraz 
zachowania wymogów wynikających z przepisów odrębnych: 

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

2) ciągi piesze i ścieżki rowerowe, 

3) zatoki autobusowe, 

4) miejsca postojowe dla samochodów osobowych, 

5) zieleń urządzoną, w tym zieleń o charakterze izolacyjnym, 

6) urządzenia ograniczające oddziaływanie hałasu drogowego, 

7) odwodnienie korpusu drogi, przepusty. 

4. Ustala się następujące szerokości dróg w liniach rozgraniczających terenów: 

1) dla drogi głównej KDG.1 – 25 m, 

2) dla drogi głównej KDG.2 – od 40 m do 50 m. 

§ 31. 1. Wyznacza się tereny komunikacji – dróg publicznych zbiorczych, oznaczone na Rysunku Planu 
symbolami KDZ.1 – KDZ.10.  
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2. Podstawowym przeznaczeniem terenów, o których mowa w ust. 1 jest lokalizacja drogi wraz z obiektami 
inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami służącymi do prowadzenia i obsługi ruchu drogowego oraz do 
potrzeb zarządzania drogą. 

3. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się urządzenia towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu, pod 
warunkiem dostosowania do charakteru i wymogów przeznaczenia podstawowego i bezpieczeństwa ruchu oraz 
zachowania wymogów wynikających z przepisów odrębnych: 

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

2) ciągi piesze i ścieżki rowerowe, 

3) zieleń urządzoną, w tym zieleń o charakterze izolacyjnym, 

4) urządzenia ograniczające oddziaływanie hałasu drogowego, 

5) odwodnienie korpusu drogi, przepusty. 

4. Ustala się następujące szerokości dróg w liniach rozgraniczających terenów: 

1) dla drogi zbiorczej KDZ.1 – 20 m, 

2) dla drogi zbiorczej KDZ.2 – od 12 m do 20 m, 

3) dla drogi zbiorczej KDZ.3 – od 10 m do 14 m, 

4) dla drogi zbiorczej KDZ.4 –20 m, 

5) dla drogi zbiorczej KDZ.5 – od 14 m do 18 m, 

6) dla drogi zbiorczej KDZ.6 – od 11 m do 22 m, 

7) dla drogi zbiorczej KDZ.7 – 16 m, 

8) dla drogi zbiorczej KDZ.8 – 16 m, 

9) dla drogi zbiorczej KDZ.9 – od 15 m do 16 m, 

10) dla drogi zbiorczej KDZ.10 – 15 m. 

§ 32. 1. Wyznacza się tereny komunikacji – dróg publicznych lokalnych, oznaczone na Rysunku Planu 
symbolami KDL.1 - KDL.19. 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenów, o których mowa w ust. 1 jest lokalizacja dróg wraz z obiektami 
inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami służącymi do prowadzenia i obsługi ruchu drogowego oraz do 
potrzeb zarządzania drogą. 

3. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się urządzenia towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu, pod 
warunkiem dostosowania do charakteru i wymogów przeznaczenia podstawowego i bezpieczeństwa ruchu oraz 
zachowania wymogów wynikających z przepisów odrębnych. 

4. Ustala się następujące szerokości dróg w liniach rozgraniczających terenów: 

1) dla drogi lokalnej KDL.1 – 12 m, 

2) dla drogi lokalnej KDL.2 – 12 m, 

3) dla drogi lokalnej KDL.3 – od 12 m do 18 m, 

4) dla drogi lokalnej KDL.4 – 12 m, 

5) dla drogi lokalnej KDL.5 – 12 m, 

6) dla drogi lokalnej KDL.6 – 12 m, 

7) dla drogi lokalnej KDL.7 – 12 m, 

8) dla drogi lokalnej KDL.8 – 12 m, 

9) dla drogi lokalnej KDL.9 – od 12 m do 44 m, 

10) dla drogi lokalnej KDL.10 – od 10 m do 13 m, 
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11) dla drogi lokalnej KDL.11 – 12 m, 

12) dla drogi lokalnej KDL.12 – 12 m, 

13) dla drogi lokalnej KDL.13 – 12 m, 

14) dla drogi lokalnej KDL.14 – 12 m, 

15) dla drogi lokalnej KDL.15 – 12 m, 

16) dla drogi lokalnej KDL.16 – od 8 m do 15 m, 

17) dla drogi lokalnej KDL.17 – od 10 do 12 m, 

18) dla drogi lokalnej KDL.18 – od 12 do 15 m, 

19) dla drogi lokalnej KDL.19 – od 12 do 14 m. 

§ 33. 1. Wyznacza się tereny komunikacji – dróg publicznych dojazdowych, oznaczone na Rysunku 
Planu symbolami KDD.1 – KDD.48.  

2. Podstawowym przeznaczeniem terenów, o których mowa w ust. 1 jest lokalizacja dróg wraz z obiektami 
inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami służącymi do prowadzenia i obsługi ruchu drogowego oraz do 
potrzeb zarządzania drogą. 

3. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się urządzenia towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu, pod 
warunkiem dostosowania do charakteru i wymogów przeznaczenia podstawowego i bezpieczeństwa ruchu oraz 
zachowania wymogów wynikających z przepisów odrębnych. 

4. Ustala się następujące szerokości dróg w liniach rozgraniczających terenów: 

1) dla drogi dojazdowej KDD.1 – 6 m, 

2) dla drogi dojazdowej KDD.2 – 18 m, 

3) dla drogi dojazdowej KDD.3 – od 7 m do 10 m, 

4) dla drogi dojazdowej KDD.4 – 8 m, 

5) dla drogi dojazdowej KDD.5 – 10 m, 

6) dla drogi dojazdowej KDD.6 – 10 m, 

7) dla drogi dojazdowej KDD.7 – 12 m, 

8) dla drogi dojazdowej KDD.8 – 12 m, 

9) dla drogi dojazdowej KDD.9 – 12 m, 

10) dla drogi dojazdowej KDD.10 – 8 m, 

11) dla drogi dojazdowej KDD.11 – 10 m, 

12) dla drogi dojazdowej KDD.12 – 8 m, 

13) dla drogi dojazdowej KDD.13 – od 7 m do 14 m, 

14) dla drogi dojazdowej KDD.14 – 10 m, 

15) dla drogi dojazdowej KDD.15– 8 m, 

16) dla drogi dojazdowej KDD.16 – od 8 m do 10 m, 

17) dla drogi dojazdowej KDD.17 – od 10 m do 12 m, 

18) dla drogi dojazdowej KDD.18 –10 m, 

19) dla drogi dojazdowej KDD.19 – od 12 m do 15 m, 

20) dla drogi dojazdowej KDD.20 – od 10 m do 15 m, 

21) dla drogi dojazdowej KDD.21 – 10 m, 

22) dla drogi dojazdowej KDD.22 – 10 m, 
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23) dla drogi dojazdowej KDD.23 – od 10 do 13 m, 

24) dla drogi dojazdowej KDD.24 – 10 m, 

25) dla drogi dojazdowej KDD.25 – 10 m, 

26) dla drogi dojazdowej KDD.26 – 10 m, 

27) dla drogi dojazdowej KDD.27 – 10 m, 

28) dla drogi dojazdowej KDD.28 – 10 m, 

29) dla drogi dojazdowej KDD.29 – 10 m, 

30) dla drogi dojazdowej KDD.30 – 10 m, 

31) dla drogi dojazdowej KDD.31 – 10 m, 

32) dla drogi dojazdowej KDD.32 – 10 m, 

33) dla drogi dojazdowej KDD.33 – od 12 m do 21m, 

34) dla drogi dojazdowej KDD.34 – 10 m, 

35) dla drogi dojazdowej KDD.35– 11 m, 

36) dla drogi dojazdowej KDD.36 – 11 m, 

37) dla drogi dojazdowej KDD.37 – od 10 m do 30 m, 

38) dla drogi dojazdowej KDD.38 – od 8 m do 10 m, 

39) dla drogi dojazdowej KDD.39 – 11 m, 

40) dla drogi dojazdowej KDD.40 – 10 m, 

41) dla drogi dojazdowej KDD.41 – 10 m, 

42) dla drogi dojazdowej KDD.42 – 10 m, 

43) dla drogi dojazdowej KDD.43 – 10 m, 

44) dla drogi dojazdowej KDD.44 – 10 m, 

45) dla drogi dojazdowej KDD.45 – 10 m, 

46) dla drogi dojazdowej KDD.46 – 10 m, 

47) dla drogi dojazdowej KDD.47 – 10 m, 

48) dla drogi dojazdowej KDD.48 – 10m. 

§ 34. 1. Wyznacza się tereny komunikacji – drogi wewnętrzne, oznaczone na Rysunku Planu symbolami 
KDW.1 – KDW.6. 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenów, o których mowa w ust. 1 jest lokalizacja dróg wewnętrznych 
wraz z obiektami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami służącymi do prowadzenia i obsługi ruchu 
drogowego oraz do potrzeb zarządzania drogą. 

3. Ustala się następujące szerokości dróg w liniach rozgraniczających terenów: 

1) dla drogi wewnętrznej KDW.1 – 10 m, 

2) dla drogi wewnętrznej KDW.2 – 8 m, 

3) dla drogi wewnętrznej KDW.3 – 8 m, 

4) dla drogi wewnętrznej KDW.4 – 10 m, 

5) dla drogi wewnętrznej KDW.5 – 6 m, 

6) dla drogi wewnętrznej KDW.6 – 6 m. 

§ 35. 1. Wyznacza się Tereny komunikacji – ciągów pieszych, oznaczonych na Rysunku Planu 
symbolami KDX.1 - KDX.6. 
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2. Podstawowym przeznaczeniem terenów, o których mowa w ust. 1 jest lokalizacja ciągów pieszych wraz 
z obiektami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami służącymi do prowadzenia i obsługi ruchu pieszego. 

3. Ustala się następujące szerokości ciągów pieszych w liniach rozgraniczających terenów: 

1) dla ciągu pieszego - KDX.1 – 5 m, 

2) dla ciągu pieszego - KDX.2 – 5 m, 

3) dla ciągu pieszego - KDX.3 – 5 m, 

4) dla ciągu pieszego - KDX.4 – od 3 do 4,5 m, 

5) dla ciągu pieszego - KDX.5 – od 3 do 5 m, 

6) dla ciągu pieszego - KDX.6 – 3,5 m. 

Rozdział 3. 
Przepisy końcowe 

§ 36. Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku 
z uchwaleniem planu, dla terenów: MU.1 – MU.88 - terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej, UM.1 – 
UM.14 - terenów zabudowy śródmiejskiej, MW.1 – terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, U.1 – 
U.15 - terenów zabudowy usługowej, P.1, P.2 – terenów zabudowy przemysłowej, PE.1/PG - terenu 
przemysłowego eksploatacji złoża kopaliny ilastej, PU.1 - terenu produkcyjno-usługowego, ustala się 
w wysokości 10%. 

§ 37. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek 

§ 38. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Osieku 

 
 

Arkadiusz Matusak 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/284/22 

Rady Miejskiej w Osieku 

z dnia 31 października 2022 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 
PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSIEK 

RADA MIEJSKA W OSIEKU ROZSTRZYGA NIEUWZGLĘDNIONE PRZEZ BURMISTRZA UWAGI 

Projekt Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Osiek został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 14 lutego do dnia 
14 marca 2022 r. Termin wnoszenia uwag do wyłożonego projektu planu oraz uwag w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, określony 

w ogłoszeniu i obwieszczeniu w tej sprawie upłynął z dniem 28 marca 2022 r. 

Projekt Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Osiek został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 
30 maja do dnia 28 czerwca 2022 r. (II wyłożenie). Termin wnoszenia uwag do wyłożonego projektu planu oraz uwag w ramach strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko, określony w ogłoszeniu i obwieszczeniu w tej sprawie upłynął z dniem 12 lipca 2022 r. 

Projekt Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Osiek został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 
8 sierpnia do dnia 6 września 2022 r.(III wyłożenie). Termin wnoszenia uwag do wyłożonego projektu planu oraz uwag w ramach strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, określony w ogłoszeniu i obwieszczeniu w tej sprawie upłynął z dniem 20 września 2022 r. 

Ustalenia projektu planu dla 
nieruchomości, której dotyczy uwaga 
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51.MU1, 
KDD.14 

I.1A – 
MU.52,  
KDL.15 
I.1B – 

MU.52, 
KDD.14 

I.1A – 
MU.52,  
KDL.15 
I.1B – 

MU.52, 
KDD.14 

nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Zatoczka do zawracania jest 
zgodna z obowiązującym planem 
miejscowym i ma zapewnić 
bezpieczeństwo użytkownikom 
drogi, w tym odpowiedni dostęp 
m.in. służbom komunalnym. 
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zatoczki do zawracania, 
która została naniesiona 
na rysunku projektu 
Zmiany Miejscowego 
Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego miasta 
Osiek na części naszej 
działki nr 528/16. 
Zatoczka jest 
zlokalizowana na 
drodze położonej na ul. 
Wspólnej (jest to droga 
oznaczona symbolem 
KDD 14) oraz na naszej 
działce nr 528/16. 
Wniosek o identycznej 
treści złożyliśmy w 
dniu 14.08.2019 r. 
podczas składania uwag 
do projektu zmiany 
Studium Uwarunkowań 
i Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego. Rada 
Miejska w Osieku w 
Załączniku nr 4 do 
Uchwały nr 
XVI/108/20 z dnia 
28.02.2020 r. wskazała 
iż: 
„Uwaga nie jest 
przedmiotem ustaleń 
studium. Szczegółowe 
ustalenia w tym 
zakresie będą 
przedmiotem ustaleń 
planu miejscowego. 
Droga jest zgodna z 
obowiązującym planem 
miejscowym, grunty 
zostały wykupione 
przez gminę.” 
Rada Miejska wskazała, 
iż właściwym 
momentem złożenia 
wniosku jest termin 
składania uwag do 
projektu Zmiany 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 

Droga KDD.14 - ul. Wspólna 
stanowi dojazd do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-
usługowej 51.MU1, dz. o nr ewid. 
528/16; z  KDL.15 - ul. Ogrodowa 
jest dostęp do dz. nr ewid. 528/15. 
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Przestrzennego. 
Ponadto, nadmieniamy, 
iż Gmina Osiek nie 
dokonała wykupu 
żadnego fragmentu 
naszej działki nr 
528/16. Z tego względu 
wnosimy jak na 
wstępie. 

2 I.2 22.02. 
2022 {….}* 

Zgłaszam sprzeciw do 
planu 
zagospodarowania 
Osieka. Nowy plan nie 
uwzględnia naszych 
zmian odnośnie wylotu 
obwodnicy przy ul. 
Sandomierskiej. Droga 
krajowa 79 nie posiada 
chodników, poruszanie 
się i wyjazd z posesji 
jest bardzo utrudniony 
na obecną chwilę. Po 
wykluczeniu nas z 
obwodnicy spowoduje 
wręcz niemożliwe 
włączenie się do ruchu 
DK 79 ponieważ ruch 
na tym odcinku zostanie 
spiętrzony. 

I.2 – 947/1 
Osiek Obr. 01 

KDGP.6 
21.MU1, 
ZR.28, 
ZL.40 

KDGP.6 
MU.21, 
ZR.28, 
ZL.40 

KDGP.6 
MU.21, 
ZR.28, 
ZL.40 

nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Przedstawiony w projekcie planu 
przebieg obwodnicy w ciągu drogi 
krajowej nr 79 jest zgodny ze 
studium. W uzasadnieniu do 
postanowienia Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 1.06.2021 r. 
uzgadniającego projekt zmiany 
mpzp miasta Osiek, stwierdzono: 
„Jednocześnie zarządca drogi 
krajowej zwraca uwagę, że w 
chwili obecnej jest na etapie 
wyłonienia wykonawcy 
opracowania dokumentacji 
projektowej – studium: Studium 
Techniczno-Ekonomiczno- 
Środowiskowego z elementami 
Koncepcji Programowej wraz z 
uzyskaniem – w imieniu i na rzecz 
inwestora – decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach dla zadania: 
Budowa obwodnicy Osieka w 
ciągu DK 79. W związku z 
powyższym należy wskazać, ze 
wrysowany w MPZP przebieg 
planowanej obwodnicy może ulec 
zmianie, ponieważ ostateczny 
korytarz zostanie wskazany 
dopiero w decyzji środowiskowej. 
Działka o nr ewid. 947/1 położona 
jest w terenie 21.MU1 i nie 
obejmuje planowanej obwodnicy. 

3 I.3 22.02. 
2022 {….}* 

Zgłaszam sprzeciw do 
nowego planu 
zagospodarowania 
Osieka. W związku z 
niezatwierdzonym 
projektem obwodnicy 
Osieka przez KDDiA 
na trasie 79, ul. 
Sandomierskiej, gdyż 

I.3 – 83/1 
Osiek Obr. 02 

KDGP.6 
23.MU1 

KDGP.6 
MU.23 

KDGP.6 
MU.23 nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Przedstawiony w projekcie planu 
przebieg obwodnicy w ciągu drogi 
krajowej nr 79 jest zgodny ze 
studium. W uzasadnieniu do 
postanowienia Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 1.06.2021 r. 
uzgadniającego projekt zmiany 
mpzp miasta Osiek, stwierdzono: 
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nie jestem ujęta jako 
mieszkanka Osieka. Z 
położenia mojej posesji 
na ul. Sandomierskiej 
82 mam bardzo duże 
utrudnienia z 
włączeniem się do 
ruchu w chwili obecnej, 
a po zwiększeniu 
natężenia i spiętrzenia 
ruchu dojazdu do ronda 
będzie to niemożliwe. 
Brak chodników 
uniemożliwia wyjście z 
posesji i poruszania się 
nawet do sąsiada. 

„Jednocześnie zarządca drogi 
krajowej zwraca uwagę, że w 
chwili obecnej jest na etapie 
wyłonienia wykonawcy 
opracowania dokumentacji 
projektowej – studium: Studium 
Techniczno-Ekonomiczno- 
Środowiskowego z elementami 
Koncepcji Programowej wraz z 
uzyskaniem – w imieniu i na rzecz 
inwestora – decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach dla zadania: 
Budowa obwodnicy Osieka w 
ciągu DK 79. W związku z 
powyższym należy wskazać, ze 
wrysowany w MPZP przebieg 
planowanej obwodnicy może ulec 
zmianie, ponieważ ostateczny 
korytarz zostanie wskazany 
dopiero w decyzji środowiskowej. 
Działka o nr ewid. 83/1 położona 
jest w terenie 23.MU1 i nie 
obejmuje planowanej obwodnicy. 

4 I.4 22.02. 
2022 {….}* 

Zgłaszam sprzeciw do 
nowego Planu 
Zagospodarowania 
Osieka. Mieszkamy w 
bezpośrednim 
sąsiedztwie z wylotem 
obwodnicy na ul. 
Sandomierskiej. Nowy 
plan nie uwzględnia 
propozycji zmian 
wylotu 
przedstawionych przez 
mieszkańców ul. 
Sandomierskiej. Droga 
79 nie posiada 
chodników. Utrudnienia 
wynikające z ruchu i 
braku chodników już 
teraz są bardzo 
uciążliwe. 
Przedstawiony plan 
eliminuje nas z 
Obwodnicy zostawiając 
nas bez chodników, 
odciętych od Miasta. 
Spiętrzany ruch 
uniemożliwi wyjazd z 

I.4A - 83/2 
I.4B - 83/3 

Osiek Obr. 02 
KDGP.6 
23.MU1 

KDGP.6 
MU.23 

KDGP.6 
MU.23 nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Przedstawiony w projekcie planu 
przebieg obwodnicy w ciągu drogi 
krajowej nr 79 jest zgodny ze 
studium. W uzasadnieniu do 
postanowienia Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 1.06.2021 r. 
uzgadniającego projekt zmiany 
mpzp miasta Osiek, stwierdzono: 
„Jednocześnie zarządca drogi 
krajowej zwraca uwagę, że w 
chwili obecnej jest na etapie 
wyłonienia wykonawcy 
opracowania dokumentacji 
projektowej – studium: Studium 
Techniczno-Ekonomiczno- 
Środowiskowego z elementami 
Koncepcji Programowej wraz z 
uzyskaniem – w imieniu i na rzecz 
inwestora – decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach dla zadania: 
Budowa obwodnicy Osieka w 
ciągu DK 79. W związku z 
powyższym należy wskazać, ze 
wrysowany w MPZP przebieg 
planowanej obwodnicy może ulec 
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posesji. Rozpoczęcie 
budowy Obwodnicy w 
tym miejscu spowoduje 
wjechanie sprzętu 
ciężkiego co spowoduje 
uszkodzenie budynku. 
(spękanie ścian). 
Jesteśmy mieszkańcami 
Osieka i chcielibyśmy 
aby Obwodnica objęła 
całą ulicę 
Sandomierską. 

zmianie, ponieważ ostateczny 
korytarz zostanie wskazany 
dopiero w decyzji środowiskowej. 
Działki o nr ewid. 83/2 i 83/3 
położone są w terenie 23.MU1 i 
nie obejmują planowanej 
obwodnicy. 

5 I.5 22.02. 
2022 {….}* 

Projektowana droga 
KDL.15 ogranicza 
swoim przebiegiem 
korzystanie z 
nieruchomości o 
numerze ew. 530/1. 
Wnoszę o przesuniecie 
linii drogi do 
istniejących granic 
mojej działki. W 
przyszłości chcę 
wybudować dom 
jednorodzinny a moja 
działka i tak jest wąska, 
a będzie jeszcze węższa 
co uniemożliwi na 
dzisiejsze wymogi 
postawienia budynków 
proszę o pozytywne 
rozpatrzenie mojej 
uwagi. 

I.5 – 530/1 
Osiek Obr. 02 KDL.15 KDL.15 KDL.15 nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Linie rozgraniczające terenu oraz 
nieprzekraczalne linie zabudowy 
pokrywają się z liniami z 
obowiązującego planu 
miejscowego. Na działce jest 
możliwość realizacji zabudowy, 
zgodnie z ustaleniami planu. 

6 I.6 22.02. 
2022 {….}* 

My  mieszkańcy ulicy 
Sandomierskiej ,po 
zapoznaniu się z 
nowym planem 
zagospodarowania 
przestrzennego 
OSIEKA stwierdzamy , 
że nowy plan nie 
uwzględnia naszych 
próśb odnośnie zmiany 
wylotu obwodnicy przy 
ul. Sandomierskiej. 
Droga krajowa 79 która 
przebiega przez ul 
Sandomierską w 
tej chwili jest już drogą 
o dużym natężeniu 
ruchu. DROGA NIE 

 KDGP.6, 
KDGP.8 

KDGP.6, 
KDGP.8 

KDGP.6, 
KDGP.8 nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Przedstawiony w projekcie planu 
przebieg obwodnicy w ciągu drogi 
krajowej nr 79 jest zgodny ze 
studium. W uzasadnieniu do 
postanowienia Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 1.06.2021 r. 
uzgadniającego projekt zmiany 
mpzp miasta Osiek, stwierdzono: 
„Jednocześnie zarządca drogi 
krajowej zwraca uwagę, że w 
chwili obecnej jest na etapie 
wyłonienia wykonawcy 
opracowania dokumentacji 
projektowej – studium: Studium 
Techniczno-Ekonomiczno- 
Środowiskowego z elementami 
Koncepcji Programowej wraz z 
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POSIADA 
CHODNIKÓW.  
Poruszanie się w 
wzdłuż drogi 79 jest 
bardzo niebezpieczne a 
wręcz niemożliwe .Było 
tu bardzo dużo 
wypadków 
śmiertelnych. Ponadto, 
my mieszkańcy ul 
Sandomierskiej już dziś 
mamy ogromny 
problem, żeby włączyć 
się do ruchu do obecnej 
drogi krajowej 79. 
Wybudowanie ronda 
obwodnicy 
uwzględnionej w planie 
zagospodarowania 
przestrzennego przez 
UMiG Osiek ,wyjazd z 
naszych posesji stanie 
się wręcz nie możliwy. 
Wykluczy to z 
normalnego 
funkcjonowania tych 
mieszkańców ul 
Sandomierskiej, którzy 
pozostaną za planem 
nowo wybudowanego 
ronda. Zaplanowane 
rozwiązanie nie może 
być zaakceptowane 
przez mieszkańców ul 
Sandomierskiej 
.Problemem również 
jest zbyt bliska 
odległość od 
zabudowań. 
Przedstawiony wariant 
obwodnicy nie 
rozwiązuje problemu 
wyprowadzenia ruchu z 
Miasta Osiek, ponieważ 
wyklucza część 
mieszkańców miasta ul 
Sandomierskiej. 
Reasumując, 
proponujemy i prosimy 
o uwzględnienie innego 
przebiegu obwodnicy 

uzyskaniem – w imieniu i na rzecz 
inwestora – decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach dla zadania: 
Budowa obwodnicy Osieka w 
ciągu DK 79. W związku z 
powyższym należy wskazać, ze 
wrysowany w MPZP przebieg 
planowanej obwodnicy może ulec 
zmianie, ponieważ ostateczny 
korytarz zostanie wskazany 
dopiero w decyzji środowiskowej. 
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Osieka. Naturalnym 
przebiegiem obwodnicy 
Osieka będzie jej 
zaprojektowanie i 
wybudowanie wzdłuż 
linii 
kolejowej nr70, 
począwszy od drogi 
krajowej 79, włączając 
się do ronda 
położonego w ciągu 
drogi 
Chmielnik - Osiek 
DW765. Tak 
zaproponowany 
przebieg obwodnicy nie 
narusza pasa linii 
kolejowej , a zatem 
GDDKiA nie będzie 
musiała zwracać się do 
Zarządu linii kolejowej 
nr 70 o ewentualne 
zgody. Ominięte 
zostaną zabudowania 
gospodarcze a 
mieszkańcy ulicy 
Sandomierskiej nie 
zostaną wykluczeni. 
Również wszyscy 
mieszkańcy będą 
zadowoleni z takiego 
przebiegu obwodnicy i 
nie będą protestować. 
Proponujemy również 
drugie rozwiązanie, 
które mieszkańcy mogą 
zaakceptować, aby 
obwodnicę przedłużyć 
o 500 m , przenosząc 
tym samym rondo 
końcowe obwodnicy w 
miejsce pozbawione 
gospodarstw . 
Prosimy o 
zaakceptowanie 
naszych propozycji, 
pragniemy podkreślić 
,że w przypadku 
odrzucenia 
naszej prośby zmuszeni 
będziemy odwołać się 
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do wszelkich instytucji 
krajowych i unijnych 
Prosimy o odpowiedź. 
W załączeniu lista z 
podpisami 
mieszkańców. 

7 I.7 24.02. 
2022 {….}* 

- dla dz. 60/9 zmienić 
przeznaczenie oraz rys. 
MPZP na teren U.16 
(tak jak dz. 60/7); 
- zmienić liczbę miejsc 
postojowych dla usług 
na 1m.p./50m2 
powierzchni użytkowej. 

I.7 – 60/9 
Osiek Obr. 02 24.MU1 U.15 U.15 

nieuwzględniona 
w zakresie 

zmiany 
parametrów 

miejsc 
postojowych 

 nieuwzględniona 

Zmiana parametrów miejsc 
postojowych nie jest możliwa, ze 
względu na konieczność 
zgodności planu z ustaleniami 
obowiązującego Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Osiek. W studium, 
minimalny wskaźnik miejsc 
postojowych dla obiektów 
usługowych wynosi – 1 miejsce 
na 30m2 powierzchni użytkowej. 

8 I.8 24.02. 
2022 {….}* 

Wnoszę o 
uwzględnienie działki 
nr ewid. 349/1 w 
całości lub części (przy 
ulicy Tarnobrzeskiej) 
pod teren z możliwością 
zabudowy 
jednorodzinnej. 

I.8 – 349/1 
Osiek Obr. 02 

R.13, 
KDZ.8 

R.13, 
KDZ.8 

R.13, 
KDZ.8 nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Działka położona jest w obszarze 
szczególnego zagrożenia 
powodzią, na którym obowiązuje 
zakaz nowej zabudowy. 

9 I.9 25.02. 
2022 {….}* 

Zgłaszam sprzeciw do 
nowego planu 
zagospodarowania 
Osieka. W związku z 
niezatwierdzonym 
projektem obwodnicy 
Osieka przez KiDIA na 
trasie 79 ul. 
Sandomierskiej gdyż 
nie jest ujęta jako 
mieszkańca Osieka. 
Duże utrudnienie z 
włączeniem się do 
ruchu w chwili obecnej. 
Brak chodników 
uniemożliwia wyjście z 
posesji. 

I.9 – 85/5 
Osiek Obr. 02 

KDGP.6 
23.MU1, 

R.12 

KDGP.6 
MU.23, 

R.12 

KDGP.6 
MU.23, 

R.12 
nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Przedstawiony w projekcie planu 
przebieg obwodnicy w ciągu drogi 
krajowej nr 79 jest zgodny ze 
studium. W uzasadnieniu do 
postanowienia Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 1.06.2021 r. 
uzgadniającego projekt zmiany 
mpzp miasta Osiek, stwierdzono: 
„Jednocześnie zarządca drogi 
krajowej zwraca uwagę, że w 
chwili obecnej jest na etapie 
wyłonienia wykonawcy 
opracowania dokumentacji 
projektowej – studium: Studium 
Techniczno-Ekonomiczno- 
Środowiskowego z elementami 
Koncepcji Programowej wraz z 
uzyskaniem – w imieniu i na rzecz 
inwestora – decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach dla zadania: 
Budowa obwodnicy Osieka w 
ciągu DK 79. W związku z 
powyższym należy wskazać, ze 
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wrysowany w MPZP przebieg 
planowanej obwodnicy może ulec 
zmianie, ponieważ ostateczny 
korytarz zostanie wskazany 
dopiero w decyzji środowiskowej. 
Działka o nr ewid. 85/5 położona 
jest w terenie 23.MU1 i nie 
obejmuje planowanej obwodnicy. 

10 I.10 25.02. 
2022 {….}* 

Zgłaszam sprzeciw do 
nowego 
zagospodarowania 
Osiek w z z 
niezatwierdzonym 
projektem obwodnicy 
Osiek przez KODIA na 
terenie 79 ul. 
Sandomierska, gdyż nie 
jest ujęta jako 
mieszkańca Osieka. W 
tej chwili mam duże 
utrudnienie z 
włączeniem się do 
ruchu. Brak chodników 
uniemożliwia wyjście z 
posesji i poruszania się 
gdziekolwiek. 

I.10 – 953/1 
Osiek Obr. 01 

KDGP.6 
23.MU1 

R.12 

KDGP.6 
MU.23, 

R.12 

KDGP.6 
MU.23, 

R.12 
nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Przedstawiony w projekcie planu 
przebieg obwodnicy w ciągu drogi 
krajowej nr 79 jest zgodny ze 
studium. W uzasadnieniu do 
postanowienia Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 1.06.2021 r. 
uzgadniającego projekt zmiany 
mpzp miasta Osiek, stwierdzono: 
„Jednocześnie zarządca drogi 
krajowej zwraca uwagę, że w 
chwili obecnej jest na etapie 
wyłonienia wykonawcy 
opracowania dokumentacji 
projektowej – studium: Studium 
Techniczno-Ekonomiczno- 
Środowiskowego z elementami 
Koncepcji Programowej wraz z 
uzyskaniem – w imieniu i na rzecz 
inwestora – decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach dla zadania: 
Budowa obwodnicy Osieka w 
ciągu DK 79. W związku z 
powyższym należy wskazać, ze 
wrysowany w MPZP przebieg 
planowanej obwodnicy może ulec 
zmianie, ponieważ ostateczny 
korytarz zostanie wskazany 
dopiero w decyzji środowiskowej. 
Działka o nr ewid. 953/1 położona 
jest w terenie 23.MU1 i nie 
obejmuje planowanej obwodnicy. 

11 I.11 28.02. 
2022 {….}* 

Wnioskuję o 
powiększenie obszaru 
przeznaczonego pod 
zabudowę do ok. 14000 
m2.. Obszar ten 
zaznaczyłem na 
załączonej mapce. 
Proszę o pozytywne 
rozpatrzenie wniosku. 

I.11 – 69/1 
Osiek Obr. 01 8.MU1 MU.8 MU.8 nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Zakres terenu MU1 jest zgodny ze 
studium. Ze względu na 
konieczność zachowania 
zgodności planu ze Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Osiek nie ma 
możliwości powiększenia terenu 
MU na wskazanej działce. 
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12 I.12 28.02. 
2022 {….}* 

My  mieszkańcy ulicy 
Sandomierskiej ,po 
zapoznaniu się z 
nowym planem 
zagospodarowania 
przestrzennego 
OSIEKA stwierdzamy , 
że nowy plan nie 
uwzględnia naszych 
próśb odnośnie zmiany 
wylotu obwodnicy przy 
ul. Sandomierskiej. 
Droga krajowa 79 która 
przebiega przez ul 
Sandomierską w 
tej chwili jest już drogą 
o dużym natężeniu 
ruchu. DROGA NIE 
POSIADA 
CHODNIKÓW.  
Poruszanie się w 
wzdłuż drogi 79 jest 
bardzo niebezpieczne a 
wręcz niemożliwe .Było 
tu bardzo dużo 
wypadków 
śmiertelnych. Ponadto, 
my mieszkańcy ul 
Sandomierskiej już dziś 
mamy ogromny 
problem, żeby włączyć 
się do ruchu do obecnej 
drogi krajowej 79. 
Wybudowanie ronda 
obwodnicy 
uwzględnionej w planie 
zagospodarowania 
przestrzennego przez 
UMiG Osiek ,wyjazd z 
naszych posesji stanie 
się wręcz nie możliwy. 
Wykluczy to z 
normalnego 
funkcjonowania tych 
mieszkańców ul 
Sandomierskiej, którzy 
pozostaną za planem 
nowo wybudowanego 
ronda. Zaplanowane 
rozwiązanie nie może 
być zaakceptowane 

 KDGP.6, 
KDGP.8 

KDGP.6, 
KDGP.8 

KDGP.6, 
KDGP.8 nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Przedstawiony w projekcie planu 
przebieg obwodnicy w ciągu drogi 
krajowej nr 79 jest zgodny ze 
studium. W uzasadnieniu do 
postanowienia Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 1.06.2021 r. 
uzgadniającego projekt zmiany 
mpzp miasta Osiek, stwierdzono: 
„Jednocześnie zarządca drogi 
krajowej zwraca uwagę, że w 
chwili obecnej jest na etapie 
wyłonienia wykonawcy 
opracowania dokumentacji 
projektowej – studium: Studium 
Techniczno-Ekonomiczno- 
Środowiskowego z elementami 
Koncepcji Programowej wraz z 
uzyskaniem – w imieniu i na rzecz 
inwestora – decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach dla zadania: 
Budowa obwodnicy Osieka w 
ciągu DK 79. W związku z 
powyższym należy wskazać, ze 
wrysowany w MPZP przebieg 
planowanej obwodnicy może ulec 
zmianie, ponieważ ostateczny 
korytarz zostanie wskazany 
dopiero w decyzji środowiskowej. 
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przez mieszkańców ul 
Sandomierskiej 
.Problemem również 
jest zbyt bliska 
odległość od 
zabudowań. 
Przedstawiony wariant 
obwodnicy nie 
rozwiązuje problemu 
wyprowadzenia ruchu z 
Miasta Osiek, ponieważ 
wyklucza część 
mieszkańców miasta ul 
Sandomierskiej. 
Reasumując, 
proponujemy i prosimy 
o uwzględnienie innego 
przebiegu obwodnicy 
Osieka. Naturalnym 
przebiegiem obwodnicy 
Osieka będzie jej 
zaprojektowanie i 
wybudowanie wzdłuż 
linii 
kolejowej nr70, 
począwszy od drogi 
krajowej 79, włączając 
się do ronda 
położonego w ciągu 
drogi 
Chmielnik - Osiek 
DW765. Tak 
zaproponowany 
przebieg obwodnicy nie 
narusza pasa linii 
kolejowej , a zatem 
GDDKiA nie będzie 
musiała zwracać się do 
Zarządu linii kolejowej 
nr 70 o ewentualne 
zgody. Ominięte 
zostaną zabudowania 
gospodarcze a 
mieszkańcy ulicy 
Sandomierskiej nie 
zostaną wykluczeni. 
Również wszyscy 
mieszkańcy będą 
zadowoleni z takiego 
przebiegu obwodnicy i 
nie będą protestować. 
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Proponujemy również 
drugie rozwiązanie, 
które mieszkańcy mogą 
zaakceptować, aby 
obwodnicę przedłużyć 
o 500 m , przenosząc 
tym samym rondo 
końcowe obwodnicy w 
miejsce pozbawione 
gospodarstw . 
Prosimy o 
zaakceptowanie 
naszych propozycji, 
pragniemy podkreślić 
,że w przypadku 
odrzucenia 
naszej prośby zmuszeni 
będziemy odwołać się 
do wszelkich instytucji 
krajowych i unijnych 
Prosimy o odpowiedź. 
W załączeniu lista z 
podpisami 
mieszkańców. 

13 I.13 01.03. 
2022 {….}* 

Wnoszę ponownie o 
zmianę w planie 
zagospodarowania 
przestrzennego Miasta 
Osiek przeznaczenia 
w/w działki z terenu 
rolnego na teren pod 
zabudowę. 

I.13 – 441/1 
Osiek Obr. 02 

R.18 
KDD.10 

R.18 
KDD.10 

R.18 
KDD.10 nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Zgodnie ze studium jest to teren 
rolniczy; ponadto działka 
położona jest w obszarze 
szczególnego zagrożenia 
powodzią. 

14 I.14 01.03. 
2022 {….}* 

Proszę o zmianę w 
planie 
zagospodarowania 
przestrzennego w/w 
działki, której jestem 
właścicielem. Bardzo 
zależy mi na 
pozwoleniu na 
odlesienie 500 m2 (5 ar) 
na grunt nieleśne lub 
orne – aby uzyskać 
następnie pozwolenie 
na budowę budynku 
mieszkalno – 
rekreacyjnego oraz 
budynku garażowego. 
Prośbę swą motywuję 
chęcią zamieszkania na 
terenie urodzenia i 

I.14 – 118/1 
Osiek Obr. 01 

ZL.21 
KDL.5 

ZL.21 
KDL.5 

ZL.21 
KDL.5 nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Wg mapy ewidencji gruntów i 
budynków działka nr ew.118/1 
jest działką leśną (LsIV, LsV) z 
zakazem zabudowy. W 
obowiązującym  Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Osiek wymieniona 
działka została określona jako 
teren lasów ZL. 
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wychowania. Teren ten 
był od lat naszym 
polem uprawnym z 
drzewkami owocowymi 
rosnącymi do dziś. 
Jakieś 50 lat temu w 
tamtym miejscu 
znajdował się dom 
rodzinny moich 
dziadków. 

15 I.15 04.03. 
2022 {….}* 

Wnoszę o możliwość 
lokalizacji budynków 
bezpośrednio przy 
granicy działki na 
terenie oznaczonym w 
planie 16.MU1 
ponieważ szerokość 
mojej działki wynosi 
12m. 

I.15 – 196 
Osiek Obr. 01 

16.MU1 
KDL.4 

MU.16 
KDL.4 

MU.16 
KDL.4 nieuwzględniona   nieuwzględniona 

 
Ze względu na szerokość działki i 
ograniczenia zagospodarowania 
działek sąsiednich (w projekcie 
planu są to tereny do zalesienia 
ZL1). 

16 I.16 04.03. 
2022 {….}* 

Projektowana droga 
KDL.15 ogranicza 
swoim przebiegiem na 
korzystanie z 
nieruchomości o nr ew. 
530/1. W projektowanej 
drodze obecnie stoją 
słupy energetyczne. 
Wnoszę o przesunięcie 
linii drogi oraz linii 
zabudowy. Przy 
obecnym projekcie 
gmina zabiera mi pod 
drogę 5 m mojej działki 
a jeszcze trzeba się 
będzie odsunąć z 
ogrodzeniem czyli 
kolejne 2 m, które nie 
będą moje bo nie będę 
mógł z nich korzystać i 
żadna rekompensata mi 
tego nie zadośćuczyni.  

I.16 - 530/1 
Osiek Obr. 02 KDL.15 KDL.15 KDL.15 nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Linie rozgraniczające terenu oraz 
nieprzekraczalne linie zabudowy 
pokrywają się z liniami z 
obowiązującego planu 
miejscowego. Na działce jest 
możliwość realizacji zabudowy, 
zgodnie z ustaleniami planu. 

17 I.17 07.03. 
2022 {….}* 

Proszę o 
przekształcenie działki 
nr 514 z gruntowej na 
działkę pod zabudowę. 
Tytułem uzasadnienia 
ww. działka leży przy 
drodze gminnej Osiek – 
Grabowiec. 

I.17 – 514 
Osiek Obr. 01 R.3 R.3 R.3 nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Działka w obowiązującym 
Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 
Osiek położona jest na obszarze 
rolniczym R. 
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18 I.18 07.03. 
2022 {….}* 

Proszę o zmianę 
przeznaczenia 
przedmiotowej działki 
1716/1 z oznaczenia R 
(tereny rolnicze) na 
MU1 (tereny zabudowy 
mieszkaniowo – 
usługowej). 
Uzasadnienie uwagi. : 
Do przedmiotowej 
działki prowadzi 
asfaltowa droga, w 
granicy działki znajduje 
się sieć kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej, 
w pobliżu: sieć 
wodociągowa i 
elektroenergetyczna 
napowietrzna. Działka 
posiada więc dostęp do 
wszystkich mediów 
niezbędnych dla 
budownictwa 
mieszkaniowe — 
usługowego. 
W projekcie studium 
działka od strony 
południowo—
zachodniej graniczy 
bezpośrednio z terenem 
oznaczonym symbolem 
MU1. Dotychczasowe 
zagospodarowanie 
działki (działka 
porośnięta drzewami) 
predysponuje ją pod 
zabudowę 
mieszkaniowo — 
usługową, nie zaś jako 
teren rolniczy 
Dodatkowym 
argumentem 
przemawiającym za 
zmianą przeznaczenia z 
:rolniczego na 
zabudowę usługowo - 
mieszkaniową jest fakt, 
że kupując działkę w 
2017. w opracowaniu 
był Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

I.18 – 1716/1 
Osiek Obr. 01 

48.MU1, 
R.32 

MU.48, 
R.32 

MU.48, 
R.32 nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Zasięg terenów zabudowy 
mieszkaniowo - usługowej MU1 
jest zgodny z obowiązującycm 
Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 
Osiek. 
Część działki położona jest w 
terenie 48.MU1, część w terenie 
rolniczym R.32. 
Większość działki położona jest w 
strefie ochronnej 50 m i 150 m od 
cmentarza. 
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Przestrzennego dla 
Gminy Osiek, gdzie 
przedmiotowa działka i 
obszar na wschód od 
niej miała oznaczenie 
MN/U. Biorąc pod 
uwagę powyższe 
czynniki proszę o 
zmianę przeznaczenia 
całej działki 1716/1 obr 
Osiek na tereny 
zabudowy 
m1eszkamowo-
usługowej (MU1). 

19 I.19 09.03. 
2022 {….}* 

Jesteśmy 
współwłaścicielami 
działek o nr 61/2 oraz 
61/10, położonych w 
Osieku, obręb Osiek 02. 
Wnosimy o 
wstrzymanie prac nad 
projektem Zmiany 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego ~ na 
rysunkach naniesiono 
przebieg planowanej 
obwodnicy Osieka w 
ciągu drogi 
krajowej nr 79 oraz 
rozstrzygnięto o 
planowanym 
przeznaczeniu terenów 
sąsiadujących z tak 
założonym przebiegiem 
obwodnicy. 
Uzasadnienie: 
Przebieg obwodnicy 
Osieka nie został 
dotychczas ustalony 
przez Generalną 
Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad, 
ani nie uzyskano 
decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach, 
które to dokumenty 
pozwolą ustalić 
rzeczywisty przebieg 
przyszłej obwodnicy 

I.19A – 61/2 
I.19B – 61/10 
Osiek Obr. 02 

I.19A – 
24.MU1, 
KDZ.7 
I.19B – 
24.MU1 

I.19A – 
MU.24, 
KDZ.7 
I.19B – 
MU.24 

I.19A – 
MU.24, 
KDZ.7 
I.19B – 
MU.24 

nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Przedstawiony w projekcie planu 
przebieg obwodnicy w ciągu drogi 
krajowej nr 79 jest zgodny ze 
studium. W uzasadnieniu do 
postanowienia Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 1.06.2021 r. 
uzgadniającego projekt zmiany 
mpzp miasta Osiek, stwierdzono: 
„Jednocześnie zarządca drogi 
krajowej zwraca uwagę, że w 
chwili obecnej jest na etapie 
wyłonienia wykonawcy 
opracowania dokumentacji 
projektowej – studium: Studium 
Techniczno-Ekonomiczno- 
Środowiskowego z elementami 
Koncepcji Programowej wraz z 
uzyskaniem – w imieniu i na rzecz 
inwestora – decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach dla zadania: 
Budowa obwodnicy Osieka w 
ciągu DK 79. W związku z 
powyższym należy wskazać, ze 
wrysowany w MPZP przebieg 
planowanej obwodnicy może ulec 
zmianie, ponieważ ostateczny 
korytarz zostanie wskazany 
dopiero w decyzji środowiskowej. 
Działki o nr ewid. 61/2 i 61/10 
położone są w terenie 24.MU1. 
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Osieka w ciągu drogi 
krajowej nr 79. Z tego 
względu, zakładanie 
hipotetycznego 
przebiegu obwodnicy i 
rozstrzyganie o 
przeznaczeniu terenów 
z nią sąsiadujących w 
akcie prawa 
miejscowego jakim jest 
Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 
Przestrzennego jest na 
tą chwilę przedwczesne. 
Dalsze procedowanie 
Zmiany Miejscowego 
Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego w 
przypadku, gdy 
ustalony rzeczywisty 
przebieg obwodnicy 
Osieka będzie odbiegał 
od założonego w 
opublikowanych 
rysunkach, spowoduje, 
że poszczególne 
nieruchomości mogą 
uzyskać inne 
przeznaczenie, niż 
wskazane w 
wyłożonym projekcie 
(często lepsze 
od wskazanego 

20 I.20 09.03. 
2022 {….}* 

Mam zastrzeżenia do 
klasyfikacji gruntu. 
Proszę o klasyfikację 
jako grunt rolny. 

I.20 - 553/1 
R.6, 

ZR.11, 
ZR.12 
KDL.8 

R.6, 
ZR.11, 
ZR.12 
KDL.8 

R.6, 
ZR.11, 
ZR.12 
KDL.8 

nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego 
nie zmienia klasyfikacji gruntu, 
lecz ustala jego przeznaczenie. 
Zgodnie z projektem planu, 
działka położona jest w obrębie 
terenów rolnych R.6, zieleni 
nieurządzonej ZR.11 przy 
ciekach, jako obudowa 
biologiczna terenów wód 
powierzchniowych 3.WS1. 
Tereny zieleni nieurządzonej ZR 
pozostają w użytkowaniu 
rolniczym. 
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21 I.21 10.03. 
2022 {….}* 

Proszę o zmianę 
przeznaczenia 
przedmiotowej działki 
1716/1 z oznaczenia R 
(tereny rolnicze) na 
MU1 (tereny zabudowy 
mieszkaniowo – 
usługowej). 
Uzasadnienie uwagi. : 
Do przedmiotowej 
działki prowadzi 
asfaltowa droga, w 
granicy działki znajduje 
się sieć kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej, 
w pobliżu: sieć 
wodociągowa i 
elektroenergetyczna 
napowietrzna. Działka 
posiada więc dostęp do 
wszystkich mediów 
niezbędnych dla 
budownictwa 
mieszkaniowe — 
usługowego. 
W projekcie studium 
działka od strony 
południowo—
zachodniej graniczy 
bezpośrednio z terenem 
oznaczonym symbolem 
MU1. Dotychczasowe 
zagospodarowanie 
działki (działka 
porośnięta drzewami) 
predysponuje ją pod 
zabudowę 
mieszkaniowo — 
usługową, nie zaś jako 
teren rolniczy 
Dodatkowym 
argumentem 
przemawiającym za 
zmianą przeznaczenia z 
:rolniczego na 
zabudowę usługowo - 
mieszkaniową jest fakt, 
że kupując działkę w 
2017. w opracowaniu 
był Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

I.21 – 1716/1 
Osiek Obr. 01 

48.MU1, 
R.32 

MU.48, 
R.32 

MU.48, 
R.32 nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Zasięg terenów zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej MU1 
jest zgodny z obowiązującym 
Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 
Osiek. 
Część działki położona jest w 
terenie 48.MU1, część w terenie 
rolniczym R.32. 
Większość działki jest położona w 
strefie ochronnej 50 m i 150 m od 
cmentarza. 
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Przestrzennego dla 
Gminy Osiek, gdzie 
przedmiotowa działka i 
obszar na wschód od 
niej miała oznaczenie 
MN/U. Biorąc pod 
uwagę powyższe 
czynniki proszę o 
zmianę przeznaczenia 
całej działki 1716/1 obr 
Osiek na tereny 
zabudowy 
m1eszkamowo-
usługowej (MU1). 

22 I.22 11.03. 
2022 {….}* 

Wnoszę o usunięcie 
zatoczki do zawracania, 
która została naniesiona 
na rysunku projektu 
Zmiany 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego miasta 
Osiek na części mojej 
działki nr 528/17. 
Zatoczka jest 
zlokalizowana na 
drodze położonej na ul. 
Wspólnej (jest to droga 
oznaczona 
symbolem KDD 14) 
oraz na mojej działce nr 
528/17. 
Wniosek o identycznej 
treści złożyłem w dniu 
16.08.2019 r. podczas 
składania uwag do 
projektu 
zmiany Studium 
Uwarunkowań i 
Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego. Rada 
Miejska w 
Osieku w Załączniku nr 
4 do Uchwały nr 
XVI/108/20 z dnia 
28.02.2020 r. wskazała 
iż: 
„Uwaga nie jest 
przedmiotem ustaleń 
studium. Szczegółowe 

I.22A – 
528/17 
I.22B – 
528/18 

Osiek Obr. 02 

I.22A – 
MU.51, 
KDD.14 
I.22B – 
MU.51 

I.22A – 
MU.51, 
KDD.14 
I.22B – 
MU.51 

I.22A – 
MU.51, 
KDD.14 
I.22B – 
MU.51 

nieuwzględniona 
w zakresie 

usunięcia zatoczki 
do zawracania, 

nieuwzględniona 
w zakresie 

zmniejszenia 
strefy 

archeologicznej, 
nieuwzględniona 
w zakresie strefy 

ochronnej dla 
Wisły, 

nieuwzlędniona  
w zakresie  
zabudowy- 
4m od dróg 
gminnych  

 nieuwzględniona 

Zatoczka do zawracania jest 
zgodna z obowiązującym planem 
miejscowym i ma zapewnić 
bezpieczeństwo użytkownikom 
drogi, w tym odpowiedni dostęp 
m.in. służbom komunalnym. 
Droga KDD.14 - ul. Wspólna 
stanowi dojazd do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-
usługowej 51.MU1, w tym  
działek o nr ewid. 528/17 i 
528/18. 
Strefa archeologiczna – w 
projekcie planu brak takiej strefy. 
Strefa ochronna dla Wisły – w 
projekcie planu brak takiej strefy. 
Linia zabudowy znajduje się  w 
odległości 5m od drogi KDD. 
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ustalenia w tym 
zakresie będą 
przedmiotem ustaleń 
planu miejscowego. 
"Rada Miejska 
wskazała, iż właściwym 
momentem złożenia 
wniosku jest termin 
składania uwag do 
projektu Zmiany 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego. 
Ponadto proszę o 
uwzględnienie 
wszystkich uwag, które 
wnosiłem do studium a 
mianowicie: 
- zmniejszenie strefy 
archeologicznej tylko 
do strefy obejmującej 
Centrum Osieka, teren 
cmentarza i 
teren kościoła, 
- dopuszczenie do 
projektowania i budowy 
dachów 
wielospadowych w 
budynkach 
gospodarczych, 
- przesunięcie linii 
zabudowy do 4 metrów 
od krawędzi jezdni - w 
odniesieniu do dróg 
gminnych, 
- ujęcie działek za 
cmentarzem 
parafialnym jako 
działek przeznaczonych 
pod poszerzenie 
cmentarza 
parafialnego, 
- ujęcie strefy ochronnej 
dla Wisły w 
dotychczasowej 
odległości bez jej 
zmniejszania 

23 I.23 11.03. 
2022 {….}* 

Jestem właścicielem 
działek o nr 528/17, 
528/18, położonych w 
Osieku, obręb Osiek 02 

I.23A – 
528/17 
I.23B – 
528/18 

I.23A – 
51.MU1, 
KDD.14 
I.23B – 

I.23A – 
MU.51, 
KDD.14 
I.23B – 

I.23A – 
MU.51, 
KDD.14 
I.23B – 

nieuwzględniona   nieuwzględniona 
Przedstawiony w projekcie planu 
przebieg obwodnicy w ciągu drogi 
krajowej nr 79 jest zgodny ze 
studium. W uzasadnieniu do 
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Wnoszę o wstrzymanie 
prac nad projektem 
Zmiany Miejscowego 
Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego - na 
rysunkach naniesiono 
przebieg planowanej 
obwodnicy Osieka w 
ciągu drogi krajowej nr 
79 oraz rozstrzygnięto o 
planowanym 
przeznaczeniu terenów 
sąsiadujących z tak 
założonym przebiegiem 
obwodnicy. 
Uzasadnienie: 
Przebieg obwodnicy 
Osieka nie został 
dotychczas ustalony 
przez Generalną 
Dyrekcję Dróg 
Krajowych 
i Autostrad, ani nie 
uzyskano decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach, 
które to dokumenty 
pozwolą ustalić 
rzeczywisty przebieg 
przyszłej obwodnicy 
Osieka w ciągu drogi 
krajowej nr 79. Z tego 
względu, zakładanie 
hipotetycznego 
przebiegu obwodnicy i 
rozstrzyganie o 
przeznaczeniu terenów 
z nią sąsiadujących w 
akcie prawa 
miejscowego jakim jest 
Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 
Przestrzennego jest na 
tą chwilę przedwczesne. 
Dalsze procedowanie 
Zmiany Miejscowego 
Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego w 
przypadku, gdy 

Osiek Obr. 02 51.MU1 MU.51 MU.51 postanowienia Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 1.06.2021 r. 
uzgadniającego projekt zmiany 
mpzp miasta Osiek, stwierdzono: 
„Jednocześnie zarządca drogi 
krajowej zwraca uwagę, że w 
chwili obecnej jest na etapie 
wyłonienia wykonawcy 
opracowania dokumentacji 
projektowej – studium: Studium 
Techniczno-Ekonomiczno- 
Środowiskowego z elementami 
Koncepcji Programowej wraz z 
uzyskaniem – w imieniu i na rzecz 
inwestora – decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach dla zadania: 
Budowa obwodnicy Osieka w 
ciągu DK 79. W związku z 
powyższym należy wskazać, ze 
wrysowany w MPZP przebieg 
planowanej obwodnicy może ulec 
zmianie, ponieważ ostateczny 
korytarz zostanie wskazany 
dopiero w decyzji środowiskowej. 
Działki o nr ewid. 528/17 i 528/18 
położone są w terenie 51.MU1 i 
nie obejmują planowanej 
obwodnicy. 
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ustalony rzeczywisty 
przebieg obwodnicy 
Osieka będzie odbiegał 
od założonego w 
opublikowanych 
rysunkach, spowoduje, 
że poszczególne 
nieruchomości mogą 
uzyskać inne 
przeznaczenie, niż 
wskazane w 
wyłożonym projekcie 
(często lepsze 
od wskazanego). 

24 I.24 11.03. 
2022 {….}* 

Zgłaszam sprzeciw do 
planu 
zagospodarowania 
Przestrzennego miasta 
Osiek ponieważ jestem 
przeciwna objęcia 
moich działek 
planowaną budową 
obwodnicy, która ich 
nie obejmuje. 

I.24A – 86/1 
I.24B – 85/2 

Osiek Obr. 02 

I.24A – 
23.MU1,  
KDGP.6 
I.24B – 

23.MU1, 
R.12, 

KDGP.6 

I.24A – 
MU.23,  
KDGP.6 
I.24B – 
MU.23, 
R.12, 

KDGP.6 

I.24A – 
MU.23,  
KDGP.6 
I.24B – 
MU.23, 
R.12, 

KDGP.6 

nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Przedstawiony w projekcie planu 
przebieg obwodnicy w ciągu drogi 
krajowej nr 79 jest zgodny ze 
studium. W uzasadnieniu do 
postanowienia Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 1.06.2021 r. 
uzgadniającego projekt zmiany 
mpzp miasta Osiek, stwierdzono: 
„Jednocześnie zarządca drogi 
krajowej zwraca uwagę, że w 
chwili obecnej jest na etapie 
wyłonienia wykonawcy 
opracowania dokumentacji 
projektowej – studium: Studium 
Techniczno-Ekonomiczno- 
Środowiskowego z elementami 
Koncepcji Programowej wraz z 
uzyskaniem – w imieniu i na rzecz 
inwestora – decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach dla zadania: 
Budowa obwodnicy Osieka w 
ciągu DK 79. W związku z 
powyższym należy wskazać, ze 
wrysowany w MPZP przebieg 
planowanej obwodnicy może ulec 
zmianie, ponieważ ostateczny 
korytarz zostanie wskazany 
dopiero w decyzji środowiskowej. 
Działki o nr ewid. 86/1 i 85/2 
położone są w terenie 23.MU1 i 
nie obejmują planowanej 
obwodnicy. 
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25 I.25 11.03. 
2022 {….}* 

Zgłaszam sprzeciw do 
planu nowego 
Zagospodarowania 
Przestrzennego miasta 
Osiek ponieważ plan 
ten nie obejmuje moich 
działek obwodnicy 
Osieka. Ja również 
należę do Osieka i nie  
jesteśmy objęci ani 
obwodnicą ani nie 
mamy obiecywanego 
chodnika, który jest 
niezbędnie nam 
potrzebny a w nowym 
planie jest nie 
uwzględniony. 

I.25 – 83/1 
Osiek Obr. 02 KDGP.6 KDGP.6 KDGP.6 nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Przedstawiony w projekcie planu 
przebieg obwodnicy w ciągu drogi 
krajowej nr 79 jest zgodny ze 
studium. W uzasadnieniu do 
postanowienia Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 1.06.2021 r. 
uzgadniającego projekt zmiany 
mpzp miasta Osiek, stwierdzono: 
„Jednocześnie zarządca drogi 
krajowej zwraca uwagę, że w 
chwili obecnej jest na etapie 
wyłonienia wykonawcy 
opracowania dokumentacji 
projektowej – studium: Studium 
Techniczno-Ekonomiczno- 
Środowiskowego z elementami 
Koncepcji Programowej wraz z 
uzyskaniem – w imieniu i na rzecz 
inwestora – decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach dla zadania: 
Budowa obwodnicy Osieka w 
ciągu DK 79. W związku z 
powyższym należy wskazać, ze 
wrysowany w MPZP przebieg 
planowanej obwodnicy może ulec 
zmianie, ponieważ ostateczny 
korytarz zostanie wskazany 
dopiero w decyzji środowiskowej. 
Działka o nr ewid. 83/1 położona 
jest w terenie 23.MU1 i nie 
obejmuje planowanej obwodnicy. 

26 I.26 24.03. 
2022 {….}* 

Wnoszę o : 
Zmianę 
zaproponowanego 
przebiegu obwodnicy 
Osieka. 
Proponuję zastosować 
projekt zaproponowany 
przez Egis Poland Sp. Z 
o.o. ul. Korfantego 193, 
40-153 Katowice ti. 
połączyć wariant 1B 
tego projektu od 
kilometra 0+000 do 
kilometra 2+000 z 
wariantem 2 od 
kilometra 1+700 do 
kilometra 2+907. 
Nadmieniam że zmiana 

I.26 – 745 
Osiek Obr. 02    nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Przedstawiony w projekcie planu 
przebieg obwodnicy w ciągu drogi 
krajowej nr 79 jest zgodny ze 
studium. W uzasadnieniu do 
postanowienia Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 1.06.2021 r. 
uzgadniającego projekt zmiany 
mpzp miasta Osiek, stwierdzono: 
„Jednocześnie zarządca drogi 
krajowej zwraca uwagę, że w 
chwili obecnej jest na etapie 
wyłonienia wykonawcy 
opracowania dokumentacji 
projektowej – studium: Studium 
Techniczno-Ekonomiczno- 
Środowiskowego z elementami 
Koncepcji Programowej wraz z 
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ta nie tworzy żadnych 
dodatkowych kosztów. 
Przebieg obwodnicy 
zawarty w Projekcie 
Zmiany 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta 
Osiek likwiduje 
naturalny ciek wodny i 
lęgowiska derkacza 
(ścisła ochrona) oraz 
izoluje od miasta 
mieszkańców działki nr. 
745 obr.2 jak również 
nadmiernie zbliża się do 
zabudowań 
mieszkalnych ul. 
Partyzantów. 

uzyskaniem – w imieniu i na rzecz 
inwestora – decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach dla zadania: 
Budowa obwodnicy Osieka w 
ciągu DK 79. W związku z 
powyższym należy wskazać, ze 
wrysowany w MPZP przebieg 
planowanej obwodnicy może ulec 
zmianie, ponieważ ostateczny 
korytarz zostanie wskazany 
dopiero w decyzji środowiskowej. 
Wg danych siedliskowych z 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w proponowanym 
pasie przebiegu obwodnicy nie ma 
siedlisk roślin i zwierząt 
chronionych. 
Dz. o nr ewid. 745 położona jest 
na obszarze  mpzp terenu 
górniczego kopalni siarki Osiek, 
poza obszarem opracowania. 

27 I.27 28.03. 
2022 {….}* 

Wnoszę o 
uwzględnienie w planie 
zagospodarowania 
przestrzennego w/w 
działek jako tereny 
przeznaczone pod 
zalesienie 

I.27A – 672 
I.27B – 576/3 
I.27C – 580/3 
I.27D- 1510 

I.27E- 1834/3 
I.27F- 1914/3 
 
Osiek Obr. 01 

I.27A -  
R.35, 

ZR.34, 
KDD.25 
I.27B -  
R.33 

I.27C -  
R.33, 
ZR.35 
I.27D -  
R.29 

I.27E -  
85.MU1,  
86.MU1, 

ZI.1, 
ZR.40, 

KDD.46 
I.27F – 

79.MU1, 
ZR.41, 

KDD.47 

I.27A -  
R.35, 

ZR.34, 
KDD.25 
I.27B -  
R.33 

I.27C -  
R.33, 
ZR.35 
I.27D -  
R.29 

I.27E -  
MU.85,  
MU.86, 

ZI.1, 
ZR.40, 

KDD.46 
I.27F – 
MU.79, 
ZR.41, 

KDD.47 

I.27A -  
R.35, 

ZR.34, 
KDD.25 
I.27B -  
R.33 

I.27C -  
R.33, 
ZR.35 
I.27D -  
R.29 

I.27E -  
MU.85,  
MU.86, 

ZI.1, 
ZR.40, 

KDD.46 
I.27F – 
MU.79, 
ZR.41, 

KDD.47 

nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Zgodnie z obowiązującym 
Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 
Osiek, wymienione działki nie są 
przeznaczone pod zalesienie. 
Projekt planu miejscowego nie 
może naruszać ustaleń studium, 
stąd nie można przeznaczyć 
wskazanego terenu pod zalesienie. 

28 II.1 8.06.2022 {….}* 

Proszę o dopuszczenie 
budowania budynków 
mieszkalnych i 
gospodarczych w linii 
granicy działki o 
szerokości do 25 m 
bezpośrednio 
posadowiony przy 

II.1 – 2136/6 
Osiek Obr. 01 - UM.9 UM.9 nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Zgodnie z ustaleniami planu w §4 
ust.7 „Dopuszcza się możliwość 
lokalizacji budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w 
zabudowie bliźniaczej i 
szeregowej, bezpośrednio przy 
granicy z sąsiednią działką 
budowlaną”, bez określania 
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granicy działki. szerokości działki. 
Działka o szerokości 25 m 
pozwala na realizację zabudowy z 
zachowaniem odległości od 
granicy działki, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.  

29 II.2 8.06.2022 {….}* 

Proszę o usunięcie z 
projektu planu 
zagospodarowania 
przestrzennego drogi 
KDD21, jest to ślepa 
droga przecinająca 
moje działki, która 
ogranicza możliwość 
gospodarowania działki 
gdyż dzieli je n dwie 
części. Działka ma 
przeznaczenie 
mieszkano usługowy co 
pozwala na 
prowadzenie 
działalności 
gospodarczej 
usługowej. Proszę o 
usunięcie z planu w/w 
drogi. 

II.2A – 
2136/23, 
II.2B – 

2136/25, 
II.2C – 
2136/27 

Osiek Obr. 01 

- MU.59 MU.59 nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Droga KDD.21 jest zgodna z 
obowiązującym planem 
miejscowym i ma zapewnić 
bezpieczeństwo użytkownikom 
drogi, w tym odpowiedni dostęp 
do terenów mieszkaniowych m.in. 
służbom komunalnym. 
Dz. nr ewid. 2136/24, 2136/26, 
2136/30, 2136/32 są działkami 
gminnymi (zostały wykupione 
przez gminę), przeznaczonymi 
pod drogę dojazdową KDD.21 do 
terenów zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej MU.59. 

30 II.3 14.06.202
2 {….}* 

Zwracamy się z prośbą 
o przesunięcie w planie 
zagospodarowania 
przestrzennego drogi o 
nr. KDD.23. 
Uzasadnienie: 
W związku ze zmianą 
planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
zwracam się z prośbą o 
przesunięcie planowej 
drogi o symbolu 
23KDD gdyż 
usytuowanie tej drogi w 
obecnym przebiegu nie 
jest uzasadnione 
potrzebami 
społecznymi a jej 
lokalizacja zgodnie z 
obecnym planem działa 
na moją niekorzyść, 
zmniejsza moją 
nieruchomość o 7 m, co 
powoduje znaczne 

II.3A – 1718 
(są działki 

1718/1, 
1718/2), 
II.3B – 
1723/1 

Osiek Obr. 01 

- 
II.3A – 
MU.59, 
KDD.23 

II.3A – 
MU.59, 
KDD.23 

nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Droga KDD.23 jest zgodna z 
obowiązującym planem 
miejscowym i ma zapewnić 
bezpieczeństwo użytkownikom 
drogi, w tym odpowiedni dostęp 
do terenów mieszkaniowych m.in. 
służbom komunalnym. 
Dz. nr ewid. 1718/1 i 1723/1 są 
działkami gminnymi (zostały 
wykupione przez gminę), 
przeznaczonymi pod drogę 
dojazdową do terenów zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej MU.59. 
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ograniczenie 
urbanizacji działki. 
Mimo moich 
wcześniejszych 
licznych pism i próśb o 
nierealizowaniu tej 
drogi w obecnym 
przebiegu doszło już do 
wywłaszczenia mnie z 
części nieruchomości. 
Jednakże do realizacji 
inwestycji nie doszło. 
Wyżej wymieniona 
nieruchomość jest z 
przeznaczeniem 
mieszkalno — 
usługowym a 
planowana droga 
pozwala mnie 
możliwości 
wykorzystania w/w 
działki zgodnie z jej 
przeznaczeniem i 
moimi planami. 
Na działce planowałem 
wybudować dom 
jednakże zwężenie 
działki o 7 metrów 
znacznie ogranicza 
możliwości zabudowy 
działki. 
Zauważyć należy, iż 
nierealizowanie 
planowej drogi 23KDD 
w obecnej koncepcji 
żadnej pozostałej 
nieruchomości nie 
ograniczy dostępu do 
drobi publicznej a 
jednocześnie umożliwi 
im realizację 
zamierzonych planów 
na podmiotowej działce 
nr 1718, 1723/1- Drogę 
można usytuować w 
całości na działce 
będącej własnością  
(…..) i (…..) Działka 
ma całkowitą szerokość 
około 13m a właściciele 
są zainteresowane 
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zbyciem całej 
nieruchomości pod 
realizację inwestycji 
drogowej. Przesunięcie 
lokalizacji drogi o 
kilkametrów w 
kierunku północnym 
nie ograniczy w żaden 
sposób dostępu do drogi 
publicznej 
innym 
nieruchomościom s jest 
uzasadnione społecznie 
i ekonomicznie gdyż 
lokalizacja drogi na 
działce o szerokości 
zbliżonej do szerokości 
drogi nie powoduje 
zbędnych ograniczeń 
urbanistycznych na 
działkach sąsiednich. 
W nawiązaniu do 
przedstawionych 
powyżej argumentów 
proszę o pozytywne 
rozpatrzenie wniosku. 

31 II.4 15.06.202
2 {….}* 

1) W wyłożonym do 
wglądu projekcie planu 
zagospodarowania 
przestrzennego Osiek 
działki 337 i 339 o 
numerze ewidencyjnym 
są oznaczone symbolem 
R w całości 
przeznaczone jako 
działki rolne. W 
załączonym 
poprzednim planie, 
obecnie obowiązującym 
zmieniają 
przeznaczenie, 
2) Wnoszę o 
przywrócenie w 
projekcie zmiany 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Osiek 
przeznaczenia wyżej 
wymienionych działek 
zgodnie z obecnym 
przeznaczeniem w 

II.4A – 337, 
II.4B - 339 

Osiek Obr. 02 
- R.13, 

KDZ.8 
R.13, 

KDZ.8 nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Działki położone są w obszarze 
szczególnego zagrożenia 
powodzią Q1%, na którym 
obowiązuje zakaz nowej 
zabudowy. 
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obowiązującym planie 
Miasta Osiek to jest 119 
MR i 136 R/Z. 

32 II.5 28.06.202
2 {….}* 

Wnosimy o usunięcie 
zatoczki do zawracania, 
która została naniesiona 
na rysunku projektu 
Zmiany Miejscowego 
Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego miasta 
Osiek na części naszej 
działki nr 528/16. 
Zatoczka jest 
zlokalizowana na 
drodze położonej na ul. 
Wspólnej (jest to droga 
oznaczona symbolem 
KDD 14) oraz na naszej 
działce nr 528/16.  
Wniosek o identycznej 
treści złożyliśmy w 
dniu 14.08.2019 r. 
podczas składania uwag 
do projektu zmiany 
Studium Uwarunkowań 
i Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego. Rada 
Miejska w Osieku w 
Załączniku nr 4 do 
Uchwały nr XVI/ 
108/20 z dnia 
28.02.2020 r. wskazała 
iż: 
„Uwaga nie jest 
przedmiotem ustaleń 
studium. Szczegółowe 
ustalenia w tym 
zakresie będą 
przedmiotem ustaleń 
planu miejscowego. 
Droga jest zgodna z 
obowiązującym planem 
miejscowym, grunty 
zostały wykupione 
przez gminę.” 
 
Rada Miejska wskazała, 
iż właściwym 

II.5A – 
528/15 
II.5B – 
528/16 

Osiek Obr. 02 

- 

II.5A - 
MU.52, 
KDL.15, 
II.5B - 
MU.52, 
KDD.14 

II.5A - 
MU.52, 
KDL.15, 
II.5B - 
MU.52, 
KDD.14 

nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Zatoczka do zawracania jest 
zgodna z obowiązującym planem 
miejscowym i ma zapewnić 
bezpieczeństwo użytkownikom 
drogi, w tym odpowiedni dostęp 
do terenów mieszkaniowych m.in. 
służbom komunalnym. 
Droga KDD.14 ul. Wspólna 
stanowi dojazd do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-
usługowej MU.52, dz. o nr ewid. 
528/16 oraz MU.51, dz. nr ewid. 
528/17; z  drogi KDL.15 - ul. 
Ogrodowa jest dostęp do dz. nr 
ewid. 528/15. 
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momentem złożenia 
wniosku jest termin 
składania uwag do 
projektu Zmiany 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego. 
Ponadto, nadmieniamy, 
iż Gmina Osiek nie 
dokonała wykupu 
żadnego fragmentu 
naszej działki nr 
528/16. Z tego względu 
wnosimy jak na 
wstępie. 

33 II.6 28.06.202
2 {….}* 

Wnoszę o wstrzymanie 
prac nad projektem 
Zmiany Miejscowego 
Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego - na 
rysunkach naniesiono 
przebieg planowanej 
obwodnicy Osieka w 
ciągu drogi krajowej nr 
79 oraz rozstrzygnięto o 
planowanym 
przeznaczeniu terenów 
sąsiadujących z tak 
założonym przebiegiem 
obwodnicy. 
Uzasadnienie: 
Przebieg obwodnicy 
Osieka nie został 
dotychczas ustalony 
przez Generalną 
Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad, 
ani nie uzyskano 
decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach, 
które to dokumenty 
pozwolą ustalić 
rzeczywisty przebieg 
przyszłej obwodnicy 
Osieka w ciągu drogi 
krajowej nr 79. Z tego 
względu, zakładanie 
hipotetycznego 
przebiegu obwodnicy i 

II.6A – 61/2, 
II.6B – 61/10 
Osiek Obr. 02 

- 

II.6A – 
MU.24, 
KDZ.7, 
II.6B – 
MU.24 

II.6A – 
MU.24, 
KDZ.7, 
II.6B – 
MU.24 

nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Przedstawiony w projekcie planu 
przebieg obwodnicy w ciągu drogi 
krajowej nr 79 jest zgodny ze 
studium i jest elementem 
przyszłego układu 
komunikacyjnego gminy. W 
uzasadnieniu do postanowienia 
Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 
1.06.2021 r. uzgadniającego 
projekt zmiany mpzp miasta 
Osiek, stwierdzono: 
„Jednocześnie zarządca drogi 
krajowej zwraca uwagę, że w 
chwili obecnej jest na etapie 
wyłonienia wykonawcy 
opracowania dokumentacji 
projektowej – studium: Studium 
Techniczno-Ekonomiczno- 
Środowiskowego z elementami 
Koncepcji Programowej wraz z 
uzyskaniem – w imieniu i na rzecz 
inwestora – decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach dla zadania: 
Budowa obwodnicy Osieka w 
ciągu DK 79. W związku z 
powyższym należy wskazać, ze 
wrysowany w MPZP przebieg 
planowanej obwodnicy może ulec 
zmianie, ponieważ ostateczny 
korytarz zostanie wskazany 
dopiero w decyzji 
środowiskowej”.  
Działki o nr ewid. 61/2 i 61/10 
położone są w terenie MU.24 
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rozstrzyganie o 
przeznaczeniu terenów 
z nią sąsiadujących w 
akcie prawa 
miejscowego jakim jest 
Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 
Przestrzennego jest na 
tą chwilę przedwczesne. 
Dalsze procedowanie 
Zmiany Miejscowego 
Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego w 
przypadku, gdy 
ustalony rzeczywisty 
przebieg obwodnicy 
Osieka będzie odbiegał 
od założonego w 
opublikowanych 
rysunkach, spowoduje, 
że poszczególne 
nieruchomości mogą 
uzyskać inne 
przeznaczenie, niż 
wskazane w 
wyłożonym projekcie 
(często lepsze od 
wskazanego). 

34 II.7 30.06.202
2 {….}* 

Wnoszę o 
przekształcenie mojej 
działki z terenu pod 
zalesienie na teren pod 
budowę jednorodzinną 
z usługami. Od dr. nr 
ewid.65. 

II.7 – 78/1 
Osiek Obr. 02 - 

MU.8, 
8.ZL1, 
ZL.11, 
KDL.1, 
KDL.2 

MU.8, 
8.ZL1, 
ZL.11, 
KDL.1, 
KDL.2 

nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Południowa cześć działki o nr 
ewid. 78/1, od strony drogi 
KDL.2, została przeznaczona pod 
zabudowę mieszkaniowo-
usługową MU.8. Północna część 
działki o nr ewid. 78/1, od strony 
drogi KDL.1, zgodnie z 
obowiązującym Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Osiek, 
przeznaczona została do 
zalesienia – teren 8.ZL1 oraz 
lasów ZL.11. Projekt planu 
miejscowego, nie może naruszać 
ustaleń studium, stąd nie można 
przeznaczyć wskazanego terenu 
pod zabudowę. 

35 II.8 30.06.202
2 {….}* 

W związku z 
wyłożeniem planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla m. 

 -   nieuwzględniona  nieuwzględniona 
Składający uwagę został 
poinformowany pismem z Urzędu 
Miasta i Gminy Osiek o 
konieczności 
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Osiek podtrzymuję 
wszystkie dotychczas 
złożone wnioski i 
proszę o ich 
uwzględnienie. 

uzupełnienia/uszczegółowienia 
swojej uwagi. Odpowiedź nie 
została przesłana. 
„Dotychczas złożone uwagi” 
zostały złożone podczas 
pierwszego wyłożenia do 
publicznego wglądu. W 
załączniku nr 2 są to uwagi: nr 
I.22 - nieuwzględniona w części i 
nr I.23 – nieuwzględniona. 

36 II.9 05.07.202
2 {….}* 

Zwracam się z prośbą o 
zmianę statusu na 
działki budowlane. 

II.9A – 218/7, 
II.9B – 218/9 
Osiek Obr. 01 

- 

II.9A – 
MU.14, 
16.ZL1, 
KDL.4, 
II.9B – 
16.ZL1 

II.9A – 
MU.14, 
16.ZL1, 
KDL.4, 
II.9B – 
16.ZL1 

nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Zgodnie z obowiązującym 
Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 
Osiek, część działka o nr ewid. 
218/7 oraz dz. o nr ewid. 218/9 w 
projekcie MPZP zostały 
przeznaczone do zalesienia – teren 
16.ZL1. Projekt planu 
miejscowego, nie może naruszać 
ustaleń studium, stąd nie można 
przeznaczyć wskazanego terenu 
pod zabudowę (wg §1 ust.1 
projektu planu). 
Cześć działki o nr ewid. 218/7 jest 
w terenie MU.14, co wynika z 
poprzedniego podziału 
geodezyjnego i zgodności z 
obowiązującym planem 
miejscowym. 

37 II.10 05.07.202
2 {….}* 

Zwracam się z prośbą o 
zmianę statusu na 
działki budowlane. 

II.10A – 189, 
II.10B – 
218/8, 

II.10C – 
218/10 

Osiek Obr. 01 

- 

II.10A - 
16.ZL1, 
KDL.4, 
II.10B, 
II.10C – 
16.ZL1 

II.10A - 
16.ZL1, 
KDL.4, 
II.10B, 
II.10C – 
16.ZL1 

nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Zgodnie z obowiązującym 
Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 
Osiek, działki o nr ewid. 189, o nr 
ewid. 218/8 oraz o nr ewid. 
218/10, w projekcie MPZP 
zostały przeznaczone do 
zalesienia – teren 16.ZL1. Projekt 
planu miejscowego, nie może 
naruszać ustaleń studium, stąd nie 
można przeznaczyć wskazanego 
terenu pod zabudowę. 

38 II.11 05.07.202
2 {….}* 

Proszę o zmianę tych 
działek 409/408/413 
ponieważ w całości 
chcemy wykorzystać 
jako fotowoltaika a w 
części do zabudowy 
usługowo – 
mieszkalnej, ponieważ 

II.11A – 408, 
II.11B – 409, 
II.11C - 413 

Osiek Obr. 01 
- 

II.11A – 
MU.9, 
ZR.7, 
ZL.17,  
KDL.2, 
II.11B – 
MU.9, 
ZR.7, 

II.11A – 
MU.9, 
ZR.7, 
ZL.17,  
KDL.2, 
II.11B – 
MU.9, 
ZR.7, 

nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Zgodnie z obowiązującym 
Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 
Osiek, w projekcie MPZP działki 
zostały przeznaczone pod 
następujące użytkowanie: 
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przechodzi linia 
wysokiego napięcia. 
Proszę o pozytywne 
rozpatrzenie. 

KDL.1, 
II.11C – 

ZR.7 

KDL.1, 
II.11C – 

ZR.7 
1)północna część działki o nr 
ewid. 408 została przeznaczona 
pod zabudowę mieszkaniowo-
usługową – teren MU.9. Pozostała 
część działki została przeznaczona 
pod tereny zieleni nieurządzonej 
ZR.7 oraz tereny lasów ZL.17, 
2)północna część działki o nr 
ewid. 409 została przeznaczona 
pod zabudowę mieszkaniowo-
usługową – teren MU.9. Pozostała 
część działki została przeznaczona 
pod tereny zieleni nieurządzonej 
ZR.7, 
3)działka o nr ewid. 413 została 
przeznaczona pod tereny zieleni 
nieurządzonej ZR.7. 
Projekt planu miejscowego nie 
może naruszać ustaleń studium, 
stąd nie można przeznaczyć 
wskazanego terenu w całości pod 
zabudowę. 

39 II.12 05.07.202
2 {….}* 

Wnoszę o zmianę 
kwalifikacji z rolno - 
leśnej na budowlano – 
usługową, ponieważ 
działka w całości jest 
uzbrojona jest 
zainteresowanie 
inwestycjami oraz 
budynki mieszkalne. 
Proszę o pozytywne 
rozpatrzenie. 

II.12 – 88/1 
Osiek Obr. 01 - 

MU.13, 
8.Zl1, 
ZL.15, 
KDL.1, 
KDL.2 

MU.13, 
8.Zl1, 
ZL.15, 
KDL.1, 
KDL.2 

nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Zgodnie z obowiązującym 
Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 
Osiek, w projekcie MPZP 
północna część działki o nr ewid. 
88/1 została przeznaczona pod 
zabudowę mieszkaniowo-
usługową – teren MU.13. 
Pozostała część działki została 
przeznaczona pod tereny do 
zalesienia 8.ZL1 oraz tereny 
lasów ZL.15. Projekt planu 
miejscowego nie może naruszać 
ustaleń studium, stąd nie można 
przeznaczyć wskazanego terenu w 
całości pod zabudowę. 

40 II.13 05.07.202
2 {….}* 

Wnoszę o zmianę 
kwalifikacji z rolno - 
leśnej na budowlano – 
usługową, ponieważ 
działka w całości jest 
uzbrojona jest 
zainteresowanie 
inwestycjami oraz 
budynki mieszkalne. 
Proszę o pozytywne 
rozpatrzenie. 

II.13 – 87/1 
Osiek Obr. 01 - 

MU.13, 
8.Zl1, 
ZL.14, 
KDL.1, 
KDL.2 

MU.13, 
8.Zl1, 
ZL.14, 
KDL.1, 
KDL.2 

nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Zgodnie z obowiązującym 
Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 
Osiek, w projekcie MPZP 
północna część działki o nr ewid. 
87/1 została przeznaczona pod 
zabudowę mieszkaniowo-
usługową – teren MU.13. 
Pozostała część działki została 
przeznaczona pod tereny do 
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zalesienia 8.ZL1 oraz tereny 
lasów ZL.14. Projekt planu 
miejscowego nie może naruszać 
ustaleń studium, stąd nie można 
przeznaczyć wskazanego terenu w 
całości pod zabudowę. 

41 II.14 07.07.202
2 {….}* 

Wnoszę o zmianę 
przeznaczenia działki nr 
76/4 z wskazanego w 
projekcie planu 
przeznaczenia pod ZL1 
– terenu do zalesień na 
MU – teren pod 
zabudowę 
mieszkaniowo – 
usługową. Proponuję 
aby cała działka była 
przeznaczona pod teren 
pod zabudowę. 

II.14 – 76/4 
Osiek Obr. 01 - 

7.ZL1, 
Zl.11, 
KDL.1 

7.ZL1, 
Zl.11, 
KDL.1 

nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Zgodnie z obowiązującym 
Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 
Osiek, w projekcie MPZP, działka 
o nr ewid. 76/4 została 
przeznaczona pod tereny lasów 
ZL.11 oraz tereny do zalesienia 
7.ZL1. Projekt planu miejscowego 
nie może naruszać ustaleń 
studium, stąd nie można 
przeznaczyć wskazanego terenu 
pod zabudowę. 

42 II.15 12.07.202
2 {….}* 

Wnoszę aby działka 
84/1 w Osieku Obr. 01 
w całości była pod 
zabudowę ponieważ w 
części jest 
przeznaczona pod 
zabudowę. 

II.15 – 84/1 
Osiek Obr. 01 - 

MU.8, 
8.ZL1, 
KDL.2 

MU.8, 
8.ZL1, 
KDL.2 

nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Południowa cześć działki o nr 
ewid. 84/1, od strony drogi 
KDL.2, została przeznaczona pod 
zabudowę mieszkaniowo-
usługową MU.8, natomiast 
północna część w/w działki  od 
strony drogi KDL.1, zgodnie z 
obowiązującym Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Osiek, 
przeznaczona została do 
zalesienia – teren 8.ZL1. Projekt 
planu miejscowego, nie może 
naruszać ustaleń studium, stąd nie 
można przeznaczyć w całości 
wskazanego terenu pod 
zabudowę. 

43 III.1 11.08.202
2 {….}* 

Proszę o dopuszczenie 
usytuowania budynków 
gospodarczych i 
garażów w granicach 
działki o szerokości do 
22 m. Proszę o 
pozytywne rozpatrzenie 
mojego wniosku. 

III.1 – 2136/6 
Osiek Obr. 01 - - UM.9 nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Zgodnie z ustaleniami projektu 
planu w §4 ust.7 „Dopuszcza się 
możliwość lokalizacji budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w 
zabudowie bliźniaczej i 
szeregowej, bezpośrednio przy 
granicy z sąsiednią działką 
budowlaną”, bez określania 
szerokości działki, natomiast w §4 
ust.8 „Dopuszcza się możliwość 
lokalizacji budynków 
mieszkalnych, gospodarczych i 
garażowych 1,5 m od granicy 
działki; na działkach o szerokości 
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mniejszej od 22 m”. 
Działka o szerokości 22 m 
pozwala na realizację zabudowy z 
zachowaniem odległości od 
granicy działki, zgodnie z 
przepisami odrębnymi. 

44 III.2 11.08.202
2 {….}* 

Proszę o wykreślenie z 
planu 
zagospodarowania 
drogi KDD21 gdyż 
przechodzi przez moje 
działki przecinając je w 
połowie i kończy bieg 
uniemożliwiając na 
zagospodarowania 
działek zgodnie z ich 
przeznaczeniem t.j. 
usługowo – mieszkalne. 
Wyżej wymieniona 
droga nie będzie służyć 
innym mieszkańcom 
ponieważ jest to ślepa 
droga. Proszę o 
pozytywne rozpatrzenie 
mojego wniosku. 

III.2A – 
2136/23 
III.2B – 
2136/25 
III.2C – 
2136/27 

Osiek Obr. 01 

- - MU.59 nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Droga KDD.21 jest zgodna z 
obowiązującym planem 
miejscowym i ma zapewnić 
bezpieczeństwo użytkownikom 
drogi, w tym odpowiedni dostęp 
do terenów mieszkaniowych m.in. 
służbom komunalnym. 
Dz. nr ewid. 2136/24, 2136/26, 
2136/30, 2136/32 są działkami 
gminnymi (zostały wykupione 
przez gminę), przeznaczonymi 
pod drogę dojazdową KDD.21 do 
terenów zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej MU.59. 

45 III.3 31.08.202
2 {….}* 

Wnoszę o poszerzenie 
terenu budowlanego dla 
w/w działek zgodnie z 
załączona mapą. 

III.3A – 938 
III.3B – 939 
III.3C – 940 

Osiek Obr. 01 
- - 

MU.21, 
ZR.28, 
ZL.42 

nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Zgodnie z rysunkiem projektu 
planu działki o nr ewid. 938, 939 i 
940 w znacznej części położone 
są w terenie zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej MU.21, 
co jest zgodne z zasięgiem 
terenów w obowiązującym 
Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. W pozostałej 
części działki położone są w 
terenie zieleni nieurządzonej 
ZR.28 oraz ponadto dz. nr ewid. 
938 położona jest w terenie lasów 
ZL.42. Poszerzenie „terenu 
budowlanego” nie może być 
dokonane, ponieważ plan 
miejscowy nie może naruszać 
ustaleń Studium (wg §1 ust.1 
projektu planu). 

46 III.4 5.09.2022 {….}* 

Proszę o zmianę w 
planie 
zagospodarowania 
przestrzennego w/w 
działki, której jestem 
właścicielem. Bardzo 

III.4 – 118/1 
Osiek Obr. 01 - - ZL.21, 

KDL.5 nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Zgodnie z rysunkiem projektu 
planu działka o nr ewid. 118/1 jest 
położona w terenie lasów ZL.21, 
co jest zgodne z zasięgiem 
terenów leśnych w 
obowiązującym Studium 
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zależy mi na 
pozwolenie na 
odlesienie 500 m2 (5ar) 
na grunty nieleśne lub 
orne – aby uzyskać 
następnie pozwolenie 
na budowę budynku 
mieszkalno – 
rekreacyjnego oraz bud. 
garażowego. Prośbę 
swą motywuję chęcią 
zamieszkania na terenie 
mojego urodzenia i 
wychowania. Działka ta 
była od lat naszym 
polem uprawnym z 
drzewkami owocowymi 
rosnącymi do dziś. 60 
lat temu w tamtym 
miejscu stał dom 
rodzinny moich 
dziadków. Proszę o 
uprzejmie o pozytywne 
dla mnie rozpatrzenie 
mojej prośby. Dziękuję.  

uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Osiek. Zmiana 
przeznaczenia terenu pod 
zabudowę nie może być 
dokonana, ponieważ plan 
miejscowy nie może naruszać 
ustaleń Studium (wg §1 ust.1 
projektu planu). 

47 III.5 15.09.202
2 {….}* 

Wnoszę o 
przekształcenie nr 
działki 1927/7 z terenu 
z ZR.41 na teren pod 
zabudowę 
jednorodzinną. 

III.5 - 1927/7 
Osiek Obr. 01 - - 

MU.79, 
KDD.47, 

ZR.41 
nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Zgodnie z rysunkiem projektu 
planu działka o nr ewid. 1927/7 w 
znacznej części położona jest w 
terenie zabudowy mieszkaniowo-
usługowej MU.79, co jest zgodne 
z zasięgiem terenów w 
obowiązującym Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Osiek. W 
pozostałej części działka położona 
jest w terenie zieleni 
nieurządzonej ZR.41 oraz w 
terenie drogi publicznej klasy 
dojazdowej KDD.47. Poszerzenie 
terenu pod zabudowę 
jednorodzinną nie może być 
dokonane, ponieważ plan 
miejscowy nie może naruszać 
ustaleń Studium (wg §1 ust.1 
projektu planu). 

48 III.6 16.09.202
2 {….}* 

Proszę o zmianę trzech 
działek 409/408/413 
ponieważ w całości 
chcemy wykorzystać 
jako fotowoltaika a w 

III.6A – 408 
III.6B – 409 
III.6C – 413 

Osiek Obr. 01 
- - 

III.6A – 
MU.9, 
ZR.7, 
ZL.17, 
KDL.2, 

nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Zgodnie z rysunkiem projektu 
planu działki o nr ewid. 408 i 409 
w znacznej części położone są w 
terenie zabudowy mieszkaniowo-
usługowej MU.9, co jest zgodne z 
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części do zabudowy 
usługowo – 
mieszkalnej, ponieważ 
przechodzi linia 
wysokiego napięcia. 
Proszę o pozytywne 
rozpatrzenie. 

III.6B – 
MU.9, 
ZR.7, 

KDL.1, 
III.6C – 

ZR.7 

zasięgiem terenów w 
obowiązującym Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Osiek. W 
pozostałej części działka o nr 
ewid. 408 położona jest w terenie 
zieleni nieurządzonej ZR.7 i 
terenie lasów ZL.17, natomiast dz. 
o nr ewid. 409 położona jest w 
terenie zieleni nieurządzonej 
ZR.7. Ponadto dz. nr ewid. 413 
położona jest w całości w terenie 
zieleni nieurządzonej ZR.7. 
Przeznaczenie terenu w całości 
pod zabudowę mieszkaniowo-
usługową oraz pod fotowoltaikę 
nie może być dokonane, ponieważ 
plan miejscowy nie może 
naruszać ustaleń Studium (wg §1 
ust.1 projektu planu) 

49 III.7 16.09.202
2 {….}* 

Wnoszę o zmianę 
kwalifikacji z rolno - 
leśnej na budowlano – 
usługową, ponieważ 
działka w całości jest 
uzbrojona jest 
zainteresowanie 
inwestycjami oraz 
budynki mieszkalne. 
Proszę o pozytywne 
rozpatrzenie. 

III.7 – 87/1 
Osiek Obr. 01 - - 

MU.13, 
8.Zl1, 
ZL.15, 
KDL.1, 
KDL.2 

nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Zgodnie z rysunkiem projektu 
planu działka o nr ewid. 87/1 w 
znacznej części położona jest w 
terenie zabudowy mieszkaniowo-
usługowej MU.13, co jest zgodne 
z zasięgiem terenu w 
obowiązującym Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Osiek. W 
pozostałej części działka położona 
jest w terenie pod zalesienie 
8.ZL.1 oraz w terenie lasów 
ZL.14. Poszerzenie terenu pod 
zabudowę nie może być 
dokonane, ponieważ plan 
miejscowy nie może naruszać 
ustaleń Studium (wg §1 ust.1 
projektu planu). 

50 III.8 16.09.202
2 {….}* 

Wnoszę o zmianę 
kwalifikacji z rolno - 
leśnej na budowlano – 
usługową, ponieważ 
działka w całości jest 
uzbrojona jest 
zainteresowanie 
inwestycjami oraz 
budynki mieszkalne. 
Proszę o pozytywne 
rozpatrzenie. 

III.8 – 88/1 
Osiek Obr. 01 - - 

MU.13, 
8.Zl1, 
ZL.14, 
KDL.1, 
KDL.2 

nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Zgodnie z rysunkiem projektu 
planu działka o nr ewid. 88/1 w 
znacznej części położona jest w 
terenie zabudowy mieszkaniowo-
usługowej MU.13, co jest zgodne 
z zasięgiem terenu w 
obowiązującym Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Osiek. W 
pozostałej części działka położona 
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jest w terenie pod zalesienie 
8.ZL.1 oraz w terenie lasów 
ZL.15. Poszerzenie terenu pod 
zabudowę nie może być 
dokonane, ponieważ plan 
miejscowy nie może naruszać 
ustaleń Studium (wg §1 ust.1 
projektu planu). 

51 III.9 20.09.202
2 {….}* 

Zwracam się z prośbą o 
zmianę statusu na 
działki budowlane. 

III.9A – 189, 
III.9B – 
218/8, 

III.9C – 
218/10 

Osiek Obr. 01 

- - 

III.9A - 
16.ZL1, 
KDL.4, 
III.9B, 
III.9C – 
16.ZL1 

nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Zgodnie z rysunkiem projektu 
planu działki o nr ewid. 189, 
218/8 i 218/10 są położone w 
terenie pod zalesienie 16.ZL1, co 
jest zgodne z zasięgiem terenów 
w obowiązującym Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Osiek. Zmiana 
przeznaczenia terenu pod 
zabudowę nie może być 
dokonana, ponieważ plan 
miejscowy nie może naruszać 
ustaleń Studium (wg §1 ust.1 
projektu planu). 

52 III.10 20.09.202
2 {….}* 

Zwracam się z prośbą o 
zmianę statusu na 
działki budowlane. 

III.10A – 
218/7, 

III.10B – 
218/9 

Osiek Obr. 01 

- - 

III.10A – 
MU.14, 
16.ZL1, 
KDL.4, 

III.10B – 
16.ZL1 

nieuwzględniona  nieuwzględniona 

Zgodnie z rysunkiem projektu 
planu działka o nr ewid. 218/9 
położona jest w terenie pod 
zalesienie 16.ZL1, oraz większość 
działki o nr ewid.218/7, co jest 
zgodne z zasięgiem terenów w 
obowiązującym Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Osiek. Zmiana 
przeznaczenia terenu pod 
zabudowę nie może być 
dokonana, ponieważ plan 
miejscowy nie może naruszać 
ustaleń Studium (wg §1 ust.1 
projektu planu). 

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/284/22 

Rady Miejskiej w Osieku 

z dnia 31 października 2022 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Osieku o sposobie  realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
dotyczące  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Osiek. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych 
w projekcie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Osiek, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, przyjmując zasady: 

1. Finansowanie inwestycji, będzie zgodne z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych ( t. j. Dz.U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.). 

2. Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych gminy, 
będą pochodzić z budżetu gminy oraz będą pozyskiwane w ramach strukturalnych funduszy operacyjnych 
i pomocowych. Starania o pozyskanie środków ze strukturalnych funduszy operacyjnych i środków 
pomocowych będą prowadzone samodzielnie przez gminę. 

3. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej prowadzona będzie we współdziałaniu 
z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi działającymi i inwestującymi na terenie gminy, tak aby 
optymalizować wydatki publiczne.  
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/284/22 

Rady Miejskiej w Osieku 

z dnia 31 października 2022 r. 

Zalacznik4.xml 

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) ujawnione zostaną po 

kliknięciu w ikonę 
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