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 UCHWAŁA NR …………………..  
Rady Gminy Osiek 

z dnia ……………  2012 roku  
 
 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wycinki w gminie Osiek 
Na podstawie: 
art. 20 ust 1, art. 27 w związku z art.34 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 
marca 2003 r.( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr 
X/56/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 20 grudnia 2011 roku. 
 
Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Stwierdza się zgodność planu, o którym mowa w ust. 2 z ustaleniami Studium, określonymi w uchwale Nr 
VI/46/2003 Rady Gminy Osiek z dnia 12.06.2003 r., w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek”. 

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego dla wsi Wycinki w 
gminie Osiek uchwalonego uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXXVII/207/2010 z dnia 08.11.2010 r., ogłoszoną 
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 1, poz. 1 z 2011r. 

3. Przedmiotem ustaleń zmiany planu jest: 
1) sprostowanie oczywistych pomyłek pisarskich, 
2) usunięcie niespójności pomiędzy ustaleniami tekstowymi a załącznikiem graficznym. 

4. Granice terenu objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w 
ust. 2 przedstawiono na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały w skali 1:2000.  

5. Integralną część uchwały stanowią : 
1) rysunek planu uwzględniający wprowadzone zmiany, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały 

wykonany na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000,  
2) rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu miejscowego stanowiący 

załącznik nr 2 
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej oraz zasad finansowania, stanowiące załącznik nr 3 
 

§ 2 
 

1. W tekście uchwały Rady Gminy Osiek nr XXXVII/207/2010 z dnia 08.11.2010 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wycinki w gminie Osiek wprowadza się 
następujące zmiany, stanowiące sprostowanie pomyłek pisarskich: 

1) na rysunku  planu   w  miejsce  symbolu  KDW  umieszcza  się  symbol  KDW1  (dotyczy  działek nr 
109/13, 109/18, 116/13, 267), 

2) na rysunku planu  w miejsce symbolu  KDW umieszcza się symbol  KDW3 (dotyczy części działek 
nr 134/2, 210/2, 116/6), 

3) na rysunku planu usuwa się linię rozgraniczającą terenów o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych 
zasadach zagospodarowania dzielącą teren projektowanej drogi wewnętrznej oznaczony 
symbolem KDW3 (dotyczy cz. dz. nr 97/44), 

4) na rysunku planu usuwa się linię rozgraniczającą terenów o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych 
zasadach zagospodarowania dzielącą teren oznaczony symbolem  18 UTL, 

5) na rysunku planu  i w oznaczeniach zastępuje się oznaczenie terenu KDw  symbolem  KDG, 
6) na rysunku planu usuwa się linię rozgraniczającą terenów o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych 

zasadach zagospodarowania dzielącą teren oznaczony symbolem 150 ZL1,  
7) na rysunku planu usuwa się linię rozgraniczającą terenów o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych 

zasadach zagospodarowania dzielącą teren oznaczony symbolem 208 ZL1.  
 

2. W tekście uchwały Rady Gminy Osiek nr XXXVII/207/2010 z dnia 08.11.2010 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wycinki w gminie Osiek wprowadza się 
następujące zmiany, stanowiące usunięcie niespójności pomiędzy ustaleniami tekstowymi a załącznikiem 
graficznym: 

1) w § 6, w karcie terenu nr 39 dla terenu ZL1, w pkt 1 uzupełnia się o następujące oznaczenia: 194, 
228, 229, 230, 160, 264 ZL1, 

2) w § 6, w karcie terenu nr 44 dla terenu R usuwa się teren oznaczony 194R. 
 

3. Skorygowany stosownie do treści ust. 2 załącznik  graficzny  stanowi  załącznik  nr 1 do  niniejszej  Uchwały 
i zastępuje dotychczasowy rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wycinki 
w gminie Osiek. 
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§ 3 

 
Uchwała niniejsza wraz treścią uchwały , o której mowa  w  § 1 ust. 2 (nr XXXVII/207/2010 Rady Gminy 
Osiek z dnia 08.11.2010 r.) stanowi  jednolicie  obowiązujące  przepisy  prawa  miejscowego) 

 
§ 4 

 
1. Wykonanie  niniejszej  uchwały  powierza  się   Wójtowi   Gminy  Osiek. 
2. Zobowiązuje się  Wójta Gminy do: 
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały w celu oceny zgodności z prawem oraz 

publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Pomorskiego, 
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Gminy w Osieku oraz publikacji 

na stronie internetowej gminy, 
 

 
§ 5 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, za wyjątkiem § 4  który wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia 
 

 
 

................................................................................. 
Przewodnicz ący Rady Gminy Osiek  


