
UCHWAŁA NR XXXVIII/218/02
RADY GMINY OSIE

z dnia 9 października 2002 r.

w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
i rekreacyjnej we wsi Tleń, Gmina Osie, obejmujących działki nr 23, 71a, 77/15, 84/5, 84/6, 84/88, 84/89, 89, 

90, 91, 92, 93, 99/4, 125/5 oraz części działek nr 9/4, 9/10, 39, 40, 42, 63/3, 84/4, 84/21, 84/117, 125/6, 128/2 
i 159/16.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm., Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558), oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, 
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 
100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

DZIAŁ I.
Przepisy merytoryczne

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Uchwalić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, we wsi Tleń, gmina Osie:

1) terenu zabudowy mieszkaniowej obejmujący części działek nr 9/4, 9/10 (T 16/1 MN, KXD);

2) terenu zabudowy mieszkaniowej obejmujący działkę nr 23 (T19/1 MN, KXD);

3) terenu zabudowy rekreacyjnej obejmujący część działki nr 63/3 (T 31/1 UTL, MN, KXD, KDx);

4) terenu zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej obejmujący działki nr 71a, 77/15 (T5 MN/ML, KXD, KDx, T6 
ZP, ZLx);

5) terenu zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjnej i dróg dojazdowych, obejmujący działki nr 84/3 84/5, 84/6 
i 125/5 oraz części działek nr 39, 40, 42, 84/4, 125/6, 128/2 i 159/16 (T39a/2MN, K; T40/1MN/ML, K, W);

6) terenu zabudowy mieszkaniowej obejmujący działki nr 84/88, 84/89 (T39a/1 MN, KXD, KPx);

7) terenu zabudowy mieszkaniowej i przepompowni ścieków obejmujący części działek nr 84/21 i 84/117 (T40/2 
MN, NO, K);

8) terenu zabudowy mieszkaniowej obejmujący działki nr 89, 90, 91, 92, 93 (T40a/1 MN, KXD);

9) terenu zabudowy mieszkaniowej obejmujący działkę nr 99/4 (T39/2 MN); w zakresie ustaleń zawartych w § 3, 
§ 4 i § 5 oraz według rysunków planów stanowiących załączniki nr 1 ÷ 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się zasadę dokładności odczytu linii rysunków planów, o których mowa w § 1, biorąc pod uwagę 
ograniczoną dokładność podkładów mapowych, o ile w treści niniejszej uchwały nie podane zostały wymiary, 
w sposób następujący:

1) zewnętrzne linie rozgraniczające tereny, objęte ustaleniami niniejszej uchwały, znacznie odbiegające od 
istniejących granic działek według ewidencji gruntów - po ich osiach z dokładnością do 2 metrów;

2) linie podziałów wewnętrznych - po osiach linii rysunku planu, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;

3) linie zbieżne z istniejącymi granicami podziałów geodezyjnych - w oparciu o dotychczasowe podziały;

4) inne linie, w tym nieprzekraczalne dla zabudowy - granice terenów dopuszczonych do zabudowy, według 
wymiarów podanych na rysunku i w tekście.

2. Obowiązującymi elementami rysunków planów, o których mowa w § 1, są:

1) granica planu;
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2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie użytkowania - ściśle obowiązujące;

3) linie rozgraniczające tereny o tym samym przeznaczeniu lub o tym samym sposobie użytkowania - 
obowiązujące;

4) linie dopuszczalnego podziału terenu na działki budowlane - obowiązujące;

5) granice terenu dopuszczonego do zabudowy kubaturowej - linie nieprzekraczalne dla zabudowy;

6) wymiary obowiązujące;

7) wymóg zachowania kąta prostego;

8) miejsce dopuszczalnego wjazdu na działkę;

9) zabudowa adaptowana;

10) symbole terenów.

3. Informacyjnymi lub zalecanymi elementami rysunków planów, o których mowa w § 1, są:

1) numery działek budowlanych (pomocnicze);

2) linie podziału i dopuszczalnego podziału terenu na działki budowlane - wariant zalecany lub przebieg 
orientacyjny;

3) przykładowe lokalizacje zabudowy;

4) punkty szczególne - według ustaleń;

5) wymiary zalecane;

6) teren adaptowanych obiektów infrastruktury technicznej;

7) strefa ochronna linii elektroenergetycznej.

4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) numerze działki - rozumie się przez to numer według rejestru ewidencji gruntów;

2) numerze działki budowlanej - rozumie się przez to pomocniczy numer (na rysunku planu) identyfikacyjny 
działek budowlanych wydzielanych na postawie niniejszej uchwały;

3) symbolu terenu - rozumie się przez to pomocnicze, identyfikacyjne, oznaczenie terenów na załącznikach do 
niniejszej uchwały;

4) terenie dopuszczonym do zabudowy kubaturowej - rozumie się przez to teren, którego granice tworzą linie 
nieprzekraczalne dla zabudowy, na którym dopuszcza się zabudowę kubaturową, ograniczoną od zewnątrz 
pionową płaszczyzną wyznaczoną rzutem jego granic, której nie może przekraczać żaden element budynku do 
wysokości 4, 5 m n.p.t.;

5) wysokości zabudowy - rozumie się przez to wysokość mierzoną od najwyższego punktu pierwotnego poziomu 
terenu, na linii zabudowy od strony drogi publicznej, do najwyższego punktu kalenicy dachu;

6) załącznikach do niniejszej uchwały - rozumie się przez to załączniki nr 1÷9 stanowiące rysunki planów, 
o których mowa w § 1, oraz załącznik nr 10, o którym mowa w § 6 ust. 2.

Rozdział 2.
Przepisy ogólne - ustalenia powtarzalne

§ 3. Ustalenia obowiązujące na terenach wskazanych w § 4 niniejszej uchwały według odnośników do 
poniższej numeracji:

1) zalecenia i wymogi wynikające z położenia terenu w obszarze strefy ochronnej Wdeckiego Parku 
Krajobrazowego;

2) wymóg powiadomienia odpowiedniego wojewódzkiego oddziału Służby Ochrony Zabytków o ile w trakcie 
prac ziemnych zostanie odkryty obiekt archeologiczny;

3) wymóg zastosowania ekologicznie czystego systemu ogrzewania budynków na bazie dostępnych na tym 
terenie mediów;
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4) wymóg doprowadzenia wody z istniejącego wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na warunkach 
gestora sieci;

5) wymóg odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Osiu, docelowo poprzez układ komunalnej kanalizacji 
sanitarnej, z dopuszczeniem tymczasowego gromadzenia w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach 
przeznaczonych na ścieki z wywozem do ww. oczyszczalni, z tym że przy planowanym zużyciu wody do 
celów bytowych na jednej działce przekraczającemu 2m3/dobę wymóg uzyskania zgody Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego;

6) wymóg zagospodarowania zielenią łąkową, lub inną ozdobną, lub w postaci ogrodu warzywnego, lub upraw 
sadowniczych części terenu pozostawionej bez zabudowy, z tym że zaleca się uzgodnienie miejsc i gatunków 
sadzonych drzew i krzewów z Dyrekcją Wdeckiego Parku Krajobrazowego w celu skoordynowania krajobrazu 
wsi i zachowania odpowiednich widoków o każdej porze roku z określonych miejsc (punktów widokowych), 
głównie na terenach publicznych;

7) zakaz stosowania pokryć dachowych kolorystycznie różniących się od barwy wypalonej cegły lub ciemnej 
zieleni oraz materiałów wykończeniowych, na elewacji, powodujących znaczne odbicie promieni słonecznych;

8) oświetlenie wewnętrzne budynków, oraz zewnętrzne, wymaga zaprojektowania i wykonania z możliwością 
przystosowania do potrzeb obrony cywilnej;

9) wymóg zapewnienia odpowiedniej do funkcji terenu liczby miejsc do parkowania samochodów osobowych na 
każdej działce budowlanej pozwalającej na wprowadzenie pełnego zakazu parkowania i postoju pojazdów na 
sąsiednich terenach publicznych dróg i ciągów pieszo-jezdnych, tj. na działce mieszkaniowej minimum dwa, na 
rekreacyjnej minimum jedno, na pensjonatowej jedno miejsce parkingowe na dwa miejsca noclegowe lub jedno 
na pokój przeznaczony do wynajmu;

10) zakaz budowy fundamentów i podpiwniczenia wymagających ciężkich izolacji, mogących zmienić istniejący 
układ hydrologiczny na sąsiednich terenach;

11) wymagane zachowanie obrysu zabudowy w granicach terenu dopuszczonego do zabudowy według rysunku 
planu, a przy liniach wewnętrznego podziału terenu na działki budowlane obowiązują przepisy techniczne 
szczególne ogólnie obowiązujące, w tym przy zbliżeniu zabudowy do granic sąsiedniej działki poniżej 4 m 
wymóg uzyskania odpowiedniej zgody dysponentów tej działki;

12) dolna krawędź dachu - okap głównych połaci dachowych powinien być położony w przedziale od 2,5 do 3,5 
m nad poziomem istniejącego terenu;

13) zakaz budowy tarasów o głębokości większej niż 2,5 m i długości większej niż 30% długości elewacji;

14) zakaz budowy dachów budynków - nie spełniających następujących zasad: symetryczne spadki głównych 
połaci mieszczące się w granicach od 50% do 100%;

15) wskaźnik intensywności zabudowy terenu działek budowlanych (stosunek powierzchni całkowitej do 
powierzchni działki budowlanej) nie powinien przekroczyć wartości 0,20;

16) zakaz budowy budynków o kalenicy przekraczającej wysokość 10,5 m n.p.t., według § 2 ust. 2 pkt 5;

17) na każdej działce budowlanej wymóg organizacji odpowiedniego miejsca na pojemniki na odpady 
umożliwiające ich segregację i odpowiedni dostęp dla ich wywozu.

Rozdział 3.
Przepisy szczegółowe

§ 4. 1. Zgodnie z rysunkiem „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowej we wsi Tleń, Gmina Osie, obejmującego części działek nr 9/4 i 9/10” - załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały, ustala się:

1) przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami „T16/1.1 KXD” i „T16/1.2 KXD” pod ciągi pieszo-jezdne 
stanowiące dojazdy do przyległych do nich projektowanych działek budowlanych o szerokości 7,5 m w liniach 
rozgraniczających zakończonych zawrotkami o wymiarach 15,0 x 15,0 m ze ścięciem narożników pod kątem 
45º, z tym że przy włączeniu terenu „T16/1.1 KXD” do istniejącej drogi dojazdowej ścięcia o boku 10,0 m;

2) przeznaczenie terenów - pozostałych po wydzieleniu części terenu zgodnie z pkt 1 - oznaczonych symbolami 
„T16/1.3 MN” i „T16/1.4 MN”, pod działki budowlane o funkcji mieszkaniowej, wydzielonych z terenu 
„T16/1.4 MN” zgodnie z rysunkiem planu lub inaczej zachowując powierzchnię każdej działki nie mniejszą niż 
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1500 m2, przy zachowaniu do każdej z nich dostępu komunikacyjnego wyłącznie z ciągów pieszo-jezdnych, 
o których mowa w pkt 1, we wskazanych na rysunku miejscach;

3) dopuszcza się na każdej działce zabudowę mieszkaniową z możliwością wprowadzenia funkcji pensjonatowej 
na działkach, których powierzchnia nie będzie mniejsza niż 2000 m2, z zachowaniem położenia w granicach 
terenu dopuszczonego do zabudowy kubaturowej, w tym w odległości 25,0 m od granicy lasu, pełnej 
koncentracji zabudowy pod jednym dachem lub innego skoordynowania zabudowy w sposób zapewniający 
zachowanie widoków oglądowych całego terenu objętego planem jak przy ww. koncentracji zabudowy na 
każdej działce, z zaleceniem zachowania charakteru zabudowy i stylu architektonicznego zbliżonych do 
istniejącego budynku na pobliskim terenie od strony wschodniej;

4) włączenia komunikacyjne - według zasady określonej na rysunku planu w formie wyznaczonych miejsc 
dopuszczalnych wjazdów na działki, zakaz bezpośrednich włączeń komunikacyjnych na przyległą drogę;

5) zakazy i wymogi jak w § 3, pkt 1÷17;

6) zasilanie w energię elektryczną - z projektowanej linii niskiego napięcia, wyprowadzonej ze stacji 
transformatorowej „Osie Ośr. POM”, wspólnie z zasilaniem terenu działki nr 23; adaptacja napowietrznej linii 
średniego napięcia, przebiegającej przez teren opracowania;

2. Zgodnie z rysunkiem „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowej we wsi Tleń, gmina Osie, obejmującego działkę nr 23 - załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, ustala 
się:

1) przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami „T19/1.1 KXDx” i „T19/1.2 KXDx” pod poszerzenie 
przyległego od strony wschodniej ciągu pieszo - jezdnego publicznego do uzyskania jego szerokości 7,5 m 
w liniach rozgraniczających bez zmian przeciwległej linii;

2) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem „T19/1.3 KXD” pod ciąg pieszo-jezdny niepubliczny 
o szerokości w liniach rozgraniczających 7,5 m;

3) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem „T19/1.4 KXD/MN” pod poszerzenie (zawrotkę) ciągu pieszo-
jezdnego niepublicznego o wymiarach (łącznie z ciągiem) w liniach rozgraniczających 20,0 x 20,0 m, oraz ze 
ścięciem narożnika 5,0 x 5,0 m, z dopuszczeniem włączenia do przyległej działki budowlanej (wytyczonej 
z terenu oznaczonego symbolem „T19/1.7 MN”) w przypadku przedłużenia ciągu pieszo-jezdnego 
oznaczonego symbolem „T19/1.3 KXD” w kierunku zachodnim poza obszar objęty niniejszym planem;

4) przeznaczenie terenu (pozostałego po wydzieleniu części terenu zgodnie z pkt 1÷4) oznaczonego symbolem 
„T19/1.5 MN”, pod maksymalnie cztery działki budowlane o funkcji mieszkaniowej, wydzielonych zgodnie 
z rysunkiem planu lub inaczej zachowując powierzchnię każdej działki nie mniejszą niż 1500 m2, oraz dostęp 
każdej działki do przyległego ciągu pieszo-jezdnego o szerokości minimum 4,5 m, oraz odcinki linii podziału 
dochodzące do granic terenu prostopadłe do nich na odcinkach nie krótszych niż 10,0 m;

5) dopuszcza się na każdej działce wydzielonej z terenu oznaczonego symbolem „T19/1.5 MN”, według zasad 
podanych w pkt 5, lokalizację zabudowy mieszkaniowej, z zachowaniem jej w granicach terenów 
dopuszczonych do zabudowy według rysunku planu, w tym w odległości:

a) 25,0 m od granicy kompleksu leśnego położonego na północ od terenu objętego planem,

b) 6,0 m od strony terenu upraw rolnych położonego po stronie zachodniej oraz linii rozgraniczających 
z ciągami pieszo-jezdnymi,

c) 4,0 m linii rozgraniczających z sąsiednimi działkami budowlanymi;

6) dopuszcza się wprowadzenia uzupełniającej lub wiodącej funkcji pensjonatowej na działkach, których 
powierzchnia nie będzie mniejsza niż 2000 m2;

7) wymóg pełnej koncentracji zabudowy pod jednym dachem lub innego skoordynowania zabudowy w sposób 
zapewniający zachowanie widoków oglądowych całego terenu objętego planem jak przy ww. koncentracji 
zabudowy na każdej działce;

8) wymagane adaptowanie istniejących obiektów i urządzeń elektroenergetycznych z zachowaniem dostępu do 
nich odpowiednim służbom gestora na wypadek awarii i w celach konserwatorskich;

9) zakazy i wymogi jak w § 3, pkt 1÷17;
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10) zasilanie w energię elektryczną - z projektowanej linii niskiego napięcia, wyprowadzonej ze stacji 
transformatorowej „Osie Ośr. POM”, wspólnie z zasilaniem terenu działek Nr; 9/4 i 9/12 adaptacja 
napowietrznej linii średniego napięcia oraz stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie opracowania.

3. Zgodnie z rysunkiem „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rekreacyjnej 
we wsi Tleń, Gmina Osie, obejmującego część działki nr 63/3 - załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, ustala się:

1) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem „T31/1.1 KDx” pod plac nawrotowy drogi dojazdowej, 
publicznej, według wymiarów na rysunku planu;

2) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem „T31/1.2 KXD” pod ciąg pieszo - jezdny, niepubliczny, pełniący 
funkcję dojazdową do działek budowlanych, o których mowa w pkt 3, oraz do terenów przyległych (poza 
granicami planu) szerokość ciągu minimum 5,0 m w liniach rozgraniczających z zakończeniem placem 
nawrotowym o wymiarach podanych na rysunku planu;

3) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem „T31/1.3 UTL”, pod działki budowlane o funkcji rekreacyjnej, 
wydzielonych zgodnie z rysunkiem planu, w tym jedna z adaptowaną zabudową rekreacyjną;

4) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem „T31/1.4 ZU/MN”, pod zieleń z zabudową gospodarczą 
(częściowo adaptowaną) związaną z działką budowlaną mieszkaniową istniejącą po północnej stronie ciągu 
pieszo - jezdnego (poza granicami planu);

5) dopuszcza się na każdej działce budowlanej wydzielonej na zasadzie zgodnej z pkt 3 i 4 zabudowę o funkcji 
rekreacyjnej, a także o funkcjach pomocniczych gospodarczych, z zachowaniem:

a) ograniczenia nowej zabudowy wyłącznie w granicach dopuszczalnej zabudowy według rysunku planu, 
w tym nieprzekraczalnej linii dla zabudowy w odległości 4 m od linii rozgraniczającej z ciągiem pieszo-
jezdnym, adaptowanej zabudowy bez prawa do jej rozbudowy w poziomie terenu a dopuszczeniem 
przebudowy - poddasze użytkowe;

b) odpowiednich zabezpieczeń przed osuwaniem się skarp,

c) pełnej koncentracji zabudowy pod jednym dachem lub innego skoordynowania zabudowy w sposób 
zapewniający zachowanie widoków oglądowych terenu każdej działki budowlanej jak przy ww. koncentracji 
zabudowy;

6) zakazy i wymogi jak w § 3, pkt 1÷15;

7) zasilanie w energię elektryczną - z istniejącej linii niskiego napięcia, wyprowadzonej ze stacji 
transformatorowej „Tleń Prochem”, po jej przedłużeniu w kierunku projektowanych działek;

4. Zgodnie z rysunkiem „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowej i rekreacyjnej we wsi Tleń, Gmina Osie, obejmującego działki nr 71a, 77/15” - załącznik nr 4 do 
niniejszej uchwały, ustala się:

1) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem „T6 ZP, ZLx” pod zieleń publiczną o charakterze parkowym 
z elementami małej architektury, adaptację terenów lasu, z dopuszczeniem dojazdu w celach związanych 
z pielęgnacją zieleni i brzegu rzeki Prusiny;

2) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem „T5/1 KDx” pod odcinek drogi dojazdowej gminnej - adaptacja;

3) przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami „T5/2 KXD” i „T5/3 KXD” pod ciągi pieszo-jezdne 
o szerokości 7,0 m w liniach rozgraniczających zakończone placami nawrotowymi - mieszczącymi 
geometrycznie prostokąt o wymiarch 9,0 x 15,0 m, i długości całkowitej 20,0 m, ze skosami o boku 5,0 m;

4) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem „T5/4 MN/ML, ZU”, pod maksymalnie 13 działek budowlanych 
o funkcji alternatywnie - mieszkaniowej lub rekreacyjnej - letniskowej, z zasadami zabudowy 
i zagospodarowania określonymi w pkt 5÷8, oraz tereny zieleni urządzonej w ramach tych działek 
budowlanych, wydzielonych zgodnie z rysunkiem planu lub inaczej zachowując:

a) powierzchnię każdej działki nie mniejszą niż 1200 m2,

b) dostęp komunikacyjny każdej działki z drogi publicznej lub z ciągu pieszo - jezdnego, o których mowa 
w pkt 2, o szerokości minimum 4,5 m,

c) na każdej działce teren o powierzchni minimum 150 m2, w kształcie prostokąta o krótszym boku 
nie mniejszym niż 10,0 m, w granicach terenu dopuszczonego do zabudowy według rysunku planu;
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5) wymagane zachowanie obrysu zabudowy w granicach terenu dopuszczonego do zabudowy według rysunku 
planu;

6) wymagane zachowanie na każdej działce budowlanej pełnej koncentracji zabudowy pod jednym dachem lub 
innego skoordynowania zabudowy w sposób zapewniający zachowanie widoków oglądowych całego terenu 
objętego planem jak przy ww. koncentracji zabudowy na każdej działce;

7) zakazy i wymogi jak w § 3, pkt 1÷17;

8) zasilanie w energię elektryczną - z linii niskiego napięcia, wyprowadzonej z projektowanej stacji 
transformatorowej słupowej, zaprojektowanej wspólnie dla zasilania przedmiotowego terenu i terenów 
oznaczonych symbolami „T40/1MN/ML, K, W” i „T40/2MN, NO, K”; lokalizacja stacji na terenie 
„T40/1MN/ML, K, W”;

5. Zgodnie z rysunkiem „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowej, rekreacyjnej i dróg dojazdowych we wsi Tleń, Gmina Osie, obejmującego działki nr 84/3 84/5, 
84/6 i 125/5 oraz części działek nr 39, 40, 42, 84/4, 125/6, 128/2 i 159/16” - załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, 
ustala się:

1) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem „T40/1.1KDx” pod odcinek drogi dojazdowej, publicznej 
szerokości ok. 10,0÷12,5 m w liniach rozgraniczających, ścięcia narożników przy włączeniu do istniejącej 
drogi gminnej 5,0 x 5,0 m, na zakrętach wymiary ścięć według rysunku planu;

2) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem „T40/1.2KDx” pod drogę dojazdową, publiczną szerokości 9,0 m 
w liniach rozgraniczających, z poszerzeniem przy włączeniach do dróg wyższych klas o narożniki 5,0 x 5,0 m;

3) przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami „T40/1.3Wx” i „T40/1.4Wx” pod rowy odprowadzające wody 
powierzchniowe, publiczne, o zmiennej szerokości od 2 do 3,5 m w liniach rozgraniczających - adaptacja 
istniejących z dopuszczeniem wprowadzenia mostowego przejazdu w miejscu wskazanym na rysunku planu;

4) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem „T39a/2.1KXD” pod ciąg pieszo – jezdny pełniący funkcję 
dojazdową do działek budowlanych, o których mowa w pkt 5, szerokość ciągu 7,5 m w liniach 
rozgraniczających zakończenie placem nawrotowym o skrajnych wymiarach 15,0 x 20,0 m;

5) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem „T39a/2.2MN”, pod działki budowlane o funkcji mieszkaniowej, 
wydzielane zgodnie z rysunkiem planu lub inaczej zachowując powierzchnię nie mniejszą niż 1500 m2 każdej 
nowowydzielanej działki z funkcją mieszkaniową, oraz dostępu każdej działki - o szerokości minimum 4,5 m - 
do ciągu pieszo – jezdnego oznaczonego symbolem „T39a/2.1 KXD”, o którym mowa w pkt 4;

6) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem „T39a/2.3MN”, pod działki budowlane o funkcji mieszkaniowej,

7) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem „T40/1.5Wx” pod rów odprowadzający wody powierzchniowe 
(skanalizowanie wyprowadzenia cieku z istniejącego źródła) - szerokości 3,0 i 5,0 m w liniach 
rozgraniczających, dopuszcza się przejazdy na działki przez przepusty mostowe;

8) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem „T40/1.6KDx” pod odcinek drogi dojazdowej, publicznej, 
którego część stanowi adaptowany istniejący odcinek ulicy Leśnej, szerokości ok. 9,0 m i 12,0 m w liniach 
rozgraniczających, na zakończeniu od strony południowej plac do zawracania 20,0 m x 12,0 m, ścięcie 
narożnika przy włączeniu do istniejącej drogi gminnej 5,0 x 5,0 m;

9) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem „T40/1.7KXDx” pod ciąg pieszo - jezdny o szerokości 7,5 m 
w liniach rozgraniczających, ścięcia narożników na wylotach końcowych 5, 0 x 5, 0 m,

10) przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami „T40/1.8MN/ML”, „T40/1.9MN/ML” i „T40/1.10MN/ML”, 
pod działki budowlane o funkcji alternatywnie - mieszkaniowej lub rekreacyjnej, wydzielonych zgodnie 
z rysunkiem planu lub inaczej zachowując powierzchnię każdej działki mieszkaniowej nie mniejszą niż 
1500 m2, a rekreacyjnej nie mniejszą niż 1000 m2, oraz dostęp każdej działki do drogi publicznej o szerokości 
minimum 4,5 m;

11) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem „T40/1.11KX/ITx” pod ciąg pieszy z odcinkami sieci 
infrastruktury technicznej istniejącej adaptowanej i projektowanej, szerokość w liniach rozgraniczających 7,0 
m;

12) na terenach oznaczonych symbolami „T39a/2.2MN”, „T39a/2.3MN”, „T40/1.8MN/ML”, „T40/1.9MN/ML” 
i „T40/1.10MN/ML”, dopuszcza się, na każdej działce budowlanej, zabudowę o funkcji mieszkaniowej lub 
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rekreacyjnej (według ustalenia w pkt 13) oraz pomocniczej gospodarczej (garaż na samochód osobowy, 
budynek gospodarczy), z zachowaniem:

a) nieprzekraczalnych linii dla zabudowy w odległości 4,0 m od linii rozgraniczających z ciągiem pieszo - 
jezdnym oraz z granicą terenu objętego planem, z tym że zbliżenie zabudowy do granicy między działkami 
na odległość mniejszą niż określają to przepisy techniczne dopuszcza się wyłącznie po uzyskaniu 
odpowiedniej zgody dysponenta lub dysponentów sąsiedniej działki, której dotyczy zbliżenie,

b) pełnej koncentracji zabudowy pod jednym dachem lub innego skoordynowania zabudowy w sposób 
zapewniający zachowanie widoków oglądowych terenu objętego planem jak przy ww. koncentracji 
zabudowy na każdej działce;

13) na terenie oznaczonym symbolem „T39a/2.2MN” oraz na terenach oznaczonych symbolami 
„T40/1.8MN/ML”, „T40/1.9MN/ML” i „T40/1.10MN/ML” (o ile będzie ustalona funkcja mieszkaniowa) 
dopuszcza się wprowadzenie uzupełniającej funkcji pensjonatowej na działkach, których powierzchnia 
nie będzie mniejsza niż 2000 m2;

14) zakaz prowadzenia nieskoordynowanych w układzie wsi robót mikroniwelacyjnych poza obrysem zabudowy 
kubaturowej i dróg utwardzanych o ile mogą one wpłynąć na zmiany spływu wód powierzchniowych na 
sąsiednich terenach;

15) zakazy i wymogi jak w § 3, pkt 1÷17;

16) terenów oznaczonych symbolami „T39a/2.2MN” i „T39a/2.3MN” - z istniejącej linii niskiego napięcia, 
wyprowadzonej ze stacji transformatorowej „Tleń 4”, po jej przedłużeniu w kierunku projektowanych działek; 
zalecana adaptacja napowietrznej linii SN, przebiegającej przez teren opracowania;

17) zasilanie w energię elektryczną terenów oznaczonych symbolami „T40/1.8MN/ML”, „T40/1.9MN/ML” 
i „T40/1.10MN/ML” - z linii niskiego napięcia, wyprowadzonej z projektowanej stacji transformatorowej 
słupowej, zaprojektowanej wspólnie dla zasilania przedmiotowego terenu i terenów oznaczonych symbolami 
„T5MN/ML, KXD, KD” i „T40/2MN, NO, K”; lokalizacja stacji w północnej części opracowania, na terenie 
ogólnodostępnym; dla zasilania stacji wybudować odcinek napowietrznej linii SN, jako odgałęzienie z linii 
głównej przebiegającej poza zachodnią granicą opracowania;

6. Zgodnie z rysunkiem „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowej we wsi Tleń, gmina Osie, obejmującego działki nr 84/88, 84/89” - załącznik nr 6 do niniejszej 
uchwały, ustala się:

1) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem „T8/1 KPx”, obejmującego działkę nr 84/88, pod odcinek drogi 
powiatowej (poszerzenie do szerokości minimum 16,0 m w liniach rozgraniczających) z adaptacja istniejącej 
jezdni;

2) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem „T39a/1.1 KXD” pod ciąg pieszo - jezdny jednoprzestrzenny 
o szerokości 7,5 m w liniach rozgraniczających ze ścięciami narożników o bokach 5,0 x 5,0 m, według rysunku 
planu, między innymi na połączeniu z drogą powiatową („8/1 KPx”), zakończony placem nawrotowym 
o wymiarach minimum 20,0 m x 17,5 m;

3) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem „T39a/1.2 MN”, pod maksymalnie dziewięć działek 
budowlanych o funkcji mieszkaniowej, wydzielonych zgodnie z rysunkiem planu lub inaczej pod warunkiem 
zachowania:

a) powierzchni każdej działki budowlanej nie mniejszej niż 1500 m2, oraz

b) dostępu każdej działki do ciągu pieszo - jezdnego oznaczonego symbolem „T39a/1.1 KXD” o którym mowa 
w pkt 2;

4) dopuszcza się wprowadzenie uzupełniającej funkcji pensjonatowej na działkach z funkcją mieszkaniową, 
których powierzchnia nie będzie mniejsza niż 2000 m2;

5) dopuszcza się na każdej działce budowlanej, wydzielonej z terenu oznaczonego symbolem „T39a/1.2 MN”, 
zabudowę pod warunkiem zachowania:

a) odległości zabudowy 20,0 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej „8/1 KPx”,

b) odległości zabudowy 4,0 m od linii rozgraniczającej z ciągiem pieszo - jezdnym oznaczonym symbolem 
„39a/1.1 KXD”,
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c) pełnej koncentracji zabudowy pod jednym dachem lub innego skoordynowania zabudowy w sposób 
zapewniający zachowanie widoków oglądowych całego terenu objętego planem jak przy ww. koncentracji 
zabudowy na każdej działce,

d) zasad zabudowy zapisanych w odpowiednich punktach § 4;

6) zaleca się maksymalną adaptację powierzchni lasu gospodarczego w miejscach jego istnienia,

7) zakaz prowadzenia nieskoordynowanych w układzie wsi robót mikroniwelacyjnych poza obrysem zabudowy 
kubaturowej i dróg utwardzanych o ile mogą one wpłynąć na zmiany spływu wód powierzchniowych na 
sąsiednich terenach;

8) zakaz blokowania przepływów w rowach melioracji szczegółowych oraz zmniejszania ich wielkości bez zgody 
organu nadzorującego melioracje;

9) zakazy i wymogi jak w § 3, pkt 1÷17;

10) zasilanie w energię elektryczną - z linii niskiego napięcia, wyprowadzonej z projektowanej stacji 
transformatorowej słupowej, zaprojektowanej wspólnie dla zasilania przedmiotowego terenu i terenów 
oznaczonych symbolami: „T40a/1MN, KXD” i „T40/2MN, NO, K”; lokalizacja stacji we wschodniej części 
opracowania planu; dla zasilania stacji wybudować odcinek napowietrznej linii SN jako odgałęzienie z linii 
głównej przebiegającej poza wschodnią granicą opracowania;

11) z projektowanej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w układzie pierścieniowym, poprowadzonej 
wzdłuż ciągów komunikacyjnych, wyprowadzonej z projektowanej słupowej stacji transformatorowej 
(obsługującej również tereny o których mowa w ust. 7 i 8), dla której zasilania należy wybudować odcinek linii 
średniego napięcia;

7. Zgodnie z rysunkiem „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowej i przepompowni ścieków we wsi Tleń, Gmina Osie, obejmującego części działek nr 84/117 i 84/21 
- załącznik nr 7 do niniejszej uchwały, ustala się:

1) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem „T40/2.1KDx” pod odcinek drogi dojazdowej, publicznej 
o szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających;

2) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem „T40/2.2NOx” (o wymiarach 20,0 x 20,0 m) pod 
przepompownię ścieków, publiczną, wraz ze strefą ochronną;

3) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem „T40/2.3KXD” pod ciąg pieszo - jezdny pełniący funkcję 
dojazdową do działek budowlanych, o których mowa w pkt 5, szerokość ciągu minimum 7,5 m w liniach 
rozgraniczających, zakończenie placem nawrotowym o wymiarach i kształcie umożliwiających nawrót 
samochodu ciężarowego i wozu straży pożarnej (minimalne wymiary według rysunku planu) z zachowaniem 
połączeń z wydzielanymi działkami budowlanymi na sąsiednich terenach o szerokości minimum 4,5 m;

4) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem „T40/2.4KX” pod ciąg pieszy stanowiący element układu 
sąsiedzkich powiązań komunikacji pieszej w Tleniu, szerokość ciągu 4 m w liniach rozgraniczających 
z poszerzeniem odcinka położonego przy północnej granicy (wg ewidencji);

5) przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami „T40/2.5MN”, „T40/2.6MN” i „T40/2.7MN”, pod działki 
budowlane o funkcji mieszkaniowej, wydzielane zgodnie z rysunkiem planu lub inaczej zachowując 
powierzchnię nie mniejszą niż 1500 m2 każdej nowowydzielanej działki budowlanej, oraz dostępu każdej 
działki - o szerokości minimum 4,5 m - do ciągu pieszo – jezdnego oznaczonego symbolem „T40/2.3KXD”, 
o którym mowa w pkt 3;

6) dopuszcza się wprowadzenie uzupełniającej funkcji pensjonatowej na działkach, których powierzchnia 
nie będzie mniejsza niż 2000 m2;

7) dopuszcza się na każdej działce zabudowę o funkcji mieszkaniowej i pomocniczą gospodarczą (garaż na 
samochód osobowy, budynek gospodarczy), z zachowaniem:

a) równoległości głównych kalenic dachów i dłuższych odcinków murów zewnętrznych na całym obszarze 
objętym planem,

b) pełnej koncentracji zabudowy pod jednym dachem lub innego skoordynowania zabudowy w sposób 
zapewniający zachowanie widoków oglądowych terenu objętego planem jak przy ww. koncentracji 
zabudowy na każdej działce;
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8) zakaz prowadzenia nieskoordynowanych w układzie wsi robót mikroniwelacyjnych poza obrysem zabudowy 
kubaturowej i dróg utwardzanych o ile mogą one wpłynąć na zmiany spływu wód powierzchniowych na 
sąsiednich terenach;

9) zakaz blokowania przepływów w rowach melioracji szczegółowych oraz zmniejszania ich wielkości bez zgody 
organu nadzorującego melioracje;

10) zakazy i wymogi jak w § 3, pkt 1÷17;

11) zasilanie w energię elektryczną - z linii niskiego napięcia, wyprowadzonej w układzie wrzecionowym 
z projektowanych stacji transformatorowych słupowych; lokalizacje stacji na terenach oznaczonych symbolami 
„T40/1MN/ML, K, W” i „T39a/1MN, KXD, KP”; zalecana adaptacja napowietrznej linii SN przebiegającej 
przez teren opracowania, od której należy zachować normatywne odległości zabudowy (strefa ochronna 5 m od 
linii).

8. Zgodnie z rysunkiem „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowej we wsi Tleń, Gmina Osie, obejmującego działki nr 89, 90, 91, 92 i 93” - załącznik nr 8 do niniejszej 
uchwały, ustala się:

1) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem „T40a/1.1 KXD” pod ciąg pieszo – jezdny, jednoprzestrzenny, 
niepubliczny, szerokości minimum 7, 5 m w liniach rozgraniczających, pełniący funkcję dojazdową do działek 
budowlanych wydzielonych z terenów oznaczonych symbolami „40a/1.2b MN”, „40a/1.3MN”, o których 
mowa w pkt 4 i 5;

2) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem „T39/1 MN”, pod działkę budowlana wydzieloną zgodnie 
z rysunkiem planu o funkcji mieszkaniowej - adaptacja z dopuszczeniem przebudowy lub rozbudowy według 
zasad określonych w § 4;

3) przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami „T40a/1.2a MN/KXD” pod:

a) ciąg pieszo - jezdny, jednoprzestrzenny o szerokości 5,0 m, stanowiący dojazd do działek wydzielanych 
z terenu oznaczonego symbolem „T40a/1.2b MN” - w przypadku wydzielenia działek o powierzchni 
mniejszej niż 2000 m2 (w drugim rzędzie licząc od strony terenu oznaczonego symbolem „T40a/1.1 KXD”) 
lub

b) włączenie przedmiotowego terenu do terenu oznaczonego symbolem „T40a/1.2b MN” w przypadku 
odstąpienia od podziału ww. terenu na działki o powierzchni mniejszej niż 2000 m2 - połączenie punktów 
A1-A2-A3 wyznaczających dopuszczalny podział terenu „T40a/1.2b MN” na działki budowlane;

4) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem „T40a/1.2b MN” pod teren zabudowy mieszkaniowej po 
wyłączeniu z produkcji leśnej terenu przeznaczanego pod zabudowę i inne nieleśne zagospodarowanie, 
z dopuszczeniem podziału na działki budowlane według rysunku planu (dwa warianty z uwzględnieniem zasad, 
których mowa w pkt 3);

5) przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami „T40a/1.3 MN” i „T40a/1.4 MN” pod działki budowlane 
o funkcji mieszkaniowej, wydzielonych zgodnie z rysunkiem planu lub inaczej zachowując powierzchnię 
nie mniejszą niż 950 m2 każdej nowowydzielanej działki, z zachowaniem dostępu każdej działki do ciągu 
pieszo - jezdnego oznaczonego symbolem „T40a/1.1 KXD”, o którym mowa w pkt 1, o szerokości minimum 
4,5 m;

6) dopuszcza się wprowadzenie uzupełniającej funkcji pensjonatowej na działkach z funkcją mieszkaniową, 
których powierzchnia nie będzie mniejsza niż 2000 m2;

7) dopuszcza się na każdej działce budowlanej wydzielonej na zasadzie zgodnej z pkt 2 ÷ 5 zabudowę o funkcji 
mieszkaniowej, a także o funkcjach pomocniczych gospodarczych (garaż na samochód osobowy, budynek 
gospodarczy), z zachowaniem:

a) nieprzekraczalnej linii dla zabudowy w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających teren objęty planem 
sąsiadujące z terenami leśnymi,

b) 4,0 m od linii rozgraniczającej z ciągami pieszo - jezdnymi,

c) pełnej koncentracji zabudowy pod jednym dachem lub innego skoordynowania zabudowy w sposób 
zapewniający zachowanie widoków oglądowych całego terenu objętego planem jak przy ww. koncentracji 
zabudowy na każdej działce (zalecana koncentracja ze względu na ograniczenie terenu leśnego 
podlegającego wyłączeniu z produkcji leśnej);
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8) zakaz prowadzenia nieskoordynowanych w układzie wsi robót mikroniwelacyjnych poza obrysem zabudowy 
kubaturowej i dróg utwardzanych o ile mogą one wpłynąć na zmiany spływu wód powierzchniowych na 
sąsiednich terenach;

9) zaleca się maksymalną adaptację powierzchni lasu gospodarczego w miejscach jego istnienia;

10) zakazy i wymogi jak w § 3, pkt 1÷17;

11) zasilanie w energię elektryczną - z linii niskiego napięcia, wyprowadzonej z projektowanej stacji 
transformatorowej słupowej, zaprojektowanej wspólnie dla zasilania przedmiotowego terenu i terenów 
oznaczonych symbolami: „T39a/1MN, KXD, KP” i „T40/2MN, NO, K”; lokalizacja stacji na terenie 
„T39a/1MN, KXD, KP”.

9. Zgodnie z rysunkiem „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowej we wsi Tleń, gmina Osie, obejmującego działkę nr 99/4” - załącznik nr 9 do niniejszej uchwały, 
ustala się:

12) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem „T39/2 MN/ML”, pod działkę budowlaną o funkcji 
alternatywnie - mieszkaniowej lub rekreacyjnej bez prawa podziału na mniejsze działki budowlane;

13) w przypadku wprowadzenia funkcji mieszkaniowej dopuszcza się wprowadzenie uzupełniającej funkcji 
pensjonatowej,

14) zabudowa powinna spełniać następujące wymagania:

a) zachowanie całej zabudowy w granicach terenu dopuszczonego do zabudowy kubaturowej tj. w odległości 
4 m, 20 m i 25 m od linii rozgraniczających teren objęty planem według rysunku planu,

b) powierzchni zabudowy nie większej niż 170 m2,

c) pełnej koncentracji zabudowy pod jednym dachem lub innego skoordynowania zabudowy w sposób 
zapewniający zachowanie widoków oglądowych terenu jak przy ww. koncentracji zabudowy;

15) zakazy i wymogi jak w § 3, pkt 1÷17;

16) zasilanie w energię elektryczną - z istniejącej linii niskiego napięcia.

Rozdział 4.
Skutki prawne

§ 5. Uchwala się wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wyniku uchwalenia niniejszej uchwały:

1) na trzydzieści dla terenów, objętych planami uchwalonymi niniejszą uchwałą, przeznaczonych na działki 
budowlane z działek nr 84/5, 84/6 i 90 w obrębie Tleń;

2) na zero dla pozostałych terenów, nie wymienionych w pkt 1, objętych planami uchwalonymi niniejszą uchwałą, 
w tym tereny przeznaczone pod drogi i inne cele publiczne z działek nr 84/5 i 84/6 w obrębie Tleń.

DZIAŁ II.
Przepisy końcowe

Rozdział 5.
Przepisy uchylające

§ 6. Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Osie uchwalony uchwałą nr 
XXXI/157/93 Rady Gminy w Osiu z dnia 3 listopada 1993 roku (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Bydg. z 1994 r. Nr 1, 
poz. 4; ze zm. w Dz. Urz. Woj. Bydg. z 1994 r. Nr 12, poz. 130 i 131; Nr 16, poz. 205, 207 i 222; z 1997 r. Nr 8, 
poz. 45; 46, 47; Nr 14, poz. 66; Nr 43, poz. 242; w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 1999 r. Nr 7, poz. 31), z dniem 
wejścia w życie niniejszej uchwały, wyłącznie w zakresie ustaleń dotyczących terenów we wsi Tleń, o których 
mowa w § 1, a obejmujących tereny oznaczone w dotychczasowym planie symbolami: „5 UT/US”, „6 ZL, ZP”, 
oraz części terenów „10 RP, MR”, „13 RP, LS, ZL”, „19 RP, MR”, „37 UT”, „39 MN”, „39a MN”, „40RP, MR”, 
„40a LS” oraz fragmenty wybranych terenów stanowiących część dotychczasowych gruntów rolnych i leśnych 
nie oznaczonych na rysunku ww. planu ogólnego.
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Rozdział 6.
Przepisy dostosowujące - zmiany porządkowe w dotychczas obowiązujących przepisach

§ 7. 1. Na załączniku nr 10 do niniejszej uchwały wskazano sposób naniesienia porządkowych zapisów zmian 
na rysunku planu, o którym mowa w § 6.

2. W tekście planu, o którym mowa w § 6, należy wprowadzić w ustaleniach dotyczących terenów we wsi Tleń, 
porządkowy zapis: „Na terenach obejmujących tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: T5MN/ML, KXD, 
KDx, T6ZP, ZLx, T16/1MN, KXD, T19/1MN, KXD, T31/1UTL, MN, KXD, KDx, T39/1MN, T39/2MN, 
T39a/1MN, KXD, KPx, T39a/2MN, K, T40/1MN/ML, K, W, T40/2MN, NO, K, T40a/1MN, KXD obowiązują 
plany uchwalone uchwałą..” (tu podać dane dotyczące niniejszej uchwały).

§ 8. Wykonanie uchwały zlecić Zarządowi Gminy.

Rozdział 7.
Przepisy o wejściu uchwały w życie

§ 9. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i na 
tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Waśkowski
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