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1. WSTĘP
Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy należy do zadań własnych gminy.
Do tego celu niezbędne jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które
musi posiadać każda gmina, a także miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Studium nie jest
aktem prawa miejscowego ale określa kierunki rozwoju i pozwala prowadzić i koordynować zadania z
zakresu polityki przestrzennej w gminie. Planowanie przestrzenne jest procesem ciągłym, a to oznacza
konieczność okresowej oceny przyjętych celów rozwoju i kierunków polityki przestrzennej oraz analizy
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy pod kątem zmieniających się w czasie uwarunkowań i
potrzeb.
Celem niniejszego opracowania jest ocena aktualności dokumentów planistycznych gminy oraz
przedstawienie wniosków wynikających z analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.
Dotychczas Gmina Osieczna nie sporządzała tego typu analizy, mimo iż jest to obowiązek.
Sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym jest obowiązkowe minimum raz w
kadencji, wyniki powinny być przekazane Radzie Gminy, po uprzednim ich zaopiniowaniu przez Gminną
Komisje Urbanistyczno – Architektoniczną.
Opracowanie zawierać będzie ocenę aktualności dotychczasowych opracowań planistycznych,
ewentualne wskazania do ich zmiany przy uwzględnieniu aktualnego stanu prawnego oraz wskazania
dotyczące sporządzenia nowych opracowań.
Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, opracowanie wraz z
wnioskami zostanie przedstawione Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, a następnie
Radzie Gminy w celu podjęcia uchwały w sprawie aktualności dokumentów planistycznych.
Podstawą prawną opracowania jest art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm.), który brzmi:
1. „W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta
dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w
opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w
nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których
mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu
miejscowego.
2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa w
ust. 1, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji
urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje
uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za
nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa w art. 27.
3. Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, rada gminy bierze pod uwagę w
szczególności zgodność studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi z przepisów
art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1.”
Do sporządzenia niniejszej analizy wykorzystano m.in. następujące materiały:


Strategia Rozwoju Gminy Osieczna na lata 2016 – 2025,

ANALIZA AKTUALNOŚCI STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH GMINY OSIECZNA – 2019r.

Strona 4



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osieczna
uchwalone Uchwałą Nr XXV/156/2005 Rady Gminy Osieczna z dnia 31marca 2005 r.,



Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – materiały własne Urzędu
Gminy Osieczna,
wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania w latach 2004 - marzec 2018–
rejestry wydanych decyzji




wykaz wniesionych wniosków dotyczących zmian w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zawartość niniejszego opracowania:
 Część tekstowa zawiera:



1)

analizę obowiązującego studium pod kątem zgodności z przepisami prawa, analizy
terenów rezerwowanych w studium pod rozwój, ale nie objętych planami, oraz pod kątem
zgodności z planami rozwojowymi,

2)

analizę wydanych w badanym okresie decyzji o warunkach zabudowy pod względem
zarówno ilościowym, przedmiotowym jak i lokalizacyjnym;

3)

analizę planów miejscowych na obszarze gminy, w tym procent pokrycia powierzchni
gminy planami miejscowymi,

4)

analizę wniosków w indywidualnych sprawach, w zakresie zagospodarowania
przestrzennego złożonych w badanym okresie,

5)

analizę innych ważnych decyzji administracyjnych wydanych dla obszaru gminy,
z zakresu zagadnień przestrzennych

Część graficzna zawiera:
1) rozmieszczenie przestrzenne wyników analiz przedstawionych w części tekstowej, na
planszy stanowiącej załącznik graficzny do Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Osieczna, skala 1:25 000.

2.

STAN PRAWNY

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy jest zadaniem własnym gminy (art.
3 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Głównymi instrumentami polityki tej
polityki są: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (akt kierownictwa
wewnętrznego – nie jest prawem miejscowym) oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
(akty prawa miejscowego).
Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmiany
w obowiązujących dokumentach planistycznych dokonywane są na podstawie uchwał Rady Gminy
podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Wójta Gminy. Wnioski o zmianę lub sporządzenie
dokumentów planistycznych mogą składać również inne podmioty. Należy wiedzieć, iż ich wnioski nie
mają charakteru wszczynającego procedurę legislacyjną, a jedynie przedstawiają intencje
wnioskodawców. Uwzględnienie ich przez Wójta może być podstawą do podjęcia odpowiedniej uchwały,
która powinna być poprzedzona analizą zasadności sporządzenia planu lub studium, a w przypadku planu
miejscowego także oceną zgodności z obowiązującym dokumentem studium.
Zgodnie z art. 31 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy prowadzi
rejestry planów miejscowych (w tym nieobowiązujących i uchylonych), a także rejestr wniosków o ich
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sporządzenie lub zmianę .
Przesłanka do sporządzenia nowych planów miejscowych lub zmiany może również wynikać
z wskazanych w dokumencie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
dyspozycji.
Wg art. 33 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmiana w obowiązujących
dokumentach planistycznych może być także uwarunkowana zmianami przepisów prawa.
„Art. 33. Jeżeli w wyniku zmiany ustaw zachodzi konieczność zmiany studium lub planu miejscowego,
czynności, o których mowa w art. 11 i 17, wykonuje się odpowiednio w zakresie niezbędnym do
dokonania tych zmian.”
Najważniejsze przepisy prawne dla zagospodarowania przepisy prawne, które zmienione zostały w
ostatnim okresie oraz nowe akty prawne to:


Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
2018 poz. 1945 z późn. zm.),



Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.),



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2018 poz.799 z późn.
zm.),



Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2268 z późn zm.),



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2018 poz.1614 z późn. zm.),



Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. 2017 poz.1161),



Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 2018
poz. 2067 z późn. zm.),



Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2018 poz.2204 z
późn. zm.),



Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2068, z późn.
zm.),



Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.
Dz. U. 2018 poz. 2081 z późn zm.),



Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. 2017 poz. 2126 z późn.
zm.).

W związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem
narzędzi ochrony krajobrazu, zwanej potocznie ustawą krajobrazową wprowadzono zmiany w przepisach
już obowiązujących ustaw. Między innymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i pkt 4a ww. ustawy gmina jest zobowiązania w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględnić m.in. wymogi ochrony krajobrazu, w
tym krajobrazu kulturowego oraz rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym lub
określenia przez audyt krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych. Dodatkowo w studium należy
określić m.in. kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym
wynikające z audytu krajobrazowego (art. 10 ust. 2 pkt 1) oraz obszary oraz zasady ochrony środowiska i
jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk (art. 10 ust. 2
pkt 3). Audyt krajobrazowy sporządzany ma być obligatoryjnie przez samorząd województwa.
Dotychczas nie sporządzono audytu krajobrazowego dla woj. pomorskiego. Zgodnie z art. 13. ust.1
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ustawy z dn. 24 kwietnia 2015 r. sejmik województwa jest zobowiązany do uchwalenia audytu
krajobrazowego w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do dn. 11.09.2018 r.
Ponadto, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j.
Dz. U. 2018, poz. 1398 ze zm.) wprowadzono szereg zmian w dotychczasowych przepisach prawa, w
tym również w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nałożono obowiązek
sporządzenia bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę (art. 10 ust.5). Bilans ten sporządza się z
uwzględnieniem wniosków z analiz środowiskowych, społecznych i ekonomicznych oraz prognozy
demograficznej w perspektywie 30-letniej. Na podstawie analiz określa się maksymalne zapotrzebowanie
gminy na nowe tereny pod zabudowę, w tym w szczególności zabudowę o funkcji mieszkaniowej.

3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW PONADLOKALNYCH.
Zgodnie z art. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „pkt.2. Wójt, burmistrz
albo prezydent miasta sporządza studium zawierające część tekstową i graficzną, uwzględniając zasady
określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu
zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje
takim opracowaniem.
Z kolei zgodnie z art. 11 p.pkt 6) Wójt ”wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych
uzgodnień. Studium uzgadnia się m.in. z zarządem województwa w zakresie jego godności z ustaleniami
planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 został uchwalony Uchwałą Nr
318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Z uwagi na czas uchwalenia
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osieczna (rok 2005)
ustalenia obowiązującego planu zagospodarowania województwa nie zostały uwzględnione.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego jest długookresowym dokumentem
planowania strategicznego i programowania rozwoju województwa. W Planie zagospodarowania
przestrzennego województwa pomorskiego 2030 sformułowane zostały:
 ustalenia oznaczone w tekście Planu symbolem „U” – wiążące dla gminy przy sporządzaniu
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, m. in. „inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym zgodnie z art. 39, ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym”;
 wytyczne: typu A – wymagające rozważenia jako problem planistyczny w trakcie prac nad
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (oznaczonymi w tekście
Planu województwa symbolem W„A”), typu B – do stosowania w działaniach prowadzonych
w strukturach samorządu województwa pomorskiego (oznaczonymi w tekście Planu
symbolem W„B”), typu AB (oznaczonymi w tekście Planu symbolem W,,AB”) - spełniającymi
oba powyższe założenia;
 rekomendacje, których uwzględnienie w dokumentach planistycznych jest wskazane, ale brak ich
uwzględnienia nie może stanowić o odmowie uzgodnienia studium uwarunkowań i kierunków
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zagospodarowania
przestrzennego
oraz
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego (oznaczonymi w tekście Planu symbolem W,,R”).
Wg ustaleń Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 wieś Osieczna
należy do ośrodków lokalnych – jako ośrodki krystalizujące sieć osadniczą na poziomie lokalnym. Plan
województwa wprowadza szereg zapisów, które powinny zostać uwzględnione w Studium.
Obowiązujący dokument studium należałoby uaktualnić o wytyczne zawarte w Planie województwa
m.in. o zagadnienia dotyczące:


ustalenia w studium zasad lokalizacji nowej zabudowy, w tym w obszarze nowych terenów
inwestycyjnych pod kątem ograniczania rozwoju osadnictwa na terenach otwartych – w
szczególności w aspekcie wydawania decyzji o warunkach zabudowy na obszarze gminy
w przestrzeni rolniczej. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Woj. Pomorskiego ustala przede
wszystkim: unikanie pasmowego rozwoju zabudowy wzdłuż głównych, tranzytowych ciągów
komunikacyjnych a także domykanie granic zainwestowania oraz przeciwdziałanie
amorficznemu, niekontrolowanemu przyrostowi zagospodarowania;



zapobiegania /ograniczania skutków powodzi oraz innych zagrożeń naturalnych – m in. Zasada
uwzględniania i określania w lokalnych dokumentach planistycznych rozwiązań opartych na
zintegrowanym gospodarowaniu zasobami wodnymi w obrębie zlewni – w oparciu o działy
wodne (naturalne granice zlewni niezależnie od podziałów administracyjnych) - w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie uwzględniono. W
gminnych dokumentacji należy przeanalizować sposoby podnoszenia retencyjnej pojemności
zlewni, jako elementów ochrony przed powodzią i suszą;



kształtowania terenów atrakcyjnych turystycznie, w tym przeznaczonych pod rekreację
indywidualną – m in. uzależnienie rozwoju nowych terenów budownictwa letniskowego od ich
wyposażenia w infrastrukturę ochrony środowiska oraz uwzględnianie naturalnych właściwości
terenu i ograniczanie negatywnego oddziaływania zagospodarowania rekreacyjnego i jego
następstw na zasoby przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe;



przebiegu oraz nazewnictwa regionalnych tras rowerowych;



rozwijania zagospodarowania turystycznego szlaków kajakowych



przebiegu oraz zakresu ochrony korytarzy ekologicznych w tym uwzględnienie zasady
bezwzględnego zachowania trwałości gruntów leśnych oraz naturalnych cieków i zbiorników
wodnych, w granicach korytarzy ekologicznych, przy zachowaniu ich dotychczasowego
gospodarczego wykorzystania, z uwzględnieniem uzasadnionej potrzeby ich przeznaczenia na
cele publiczne oraz określanie w dokumentach planistycznych na poziomie lokalnym zapisów
/wytycznych / wskaźników gwarantujących zachowanie ciągłości przestrzennej korytarzy
ekologicznych;



form ochrony przyrody w zakresie ich aktualności, nazewnictwa oraz zasięgu



ochrony krajobrazu kulturowego;



zbierania i oczyszczania ścieków bytowych;



gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego – zasięgi RIPOK.

Strategia Rozwoju Gminy Osieczna na lata 2016 – 2025
Wg Strategii Rozwoju gminy Osieczna na lata 2016 – 2025 gmina posiada duży potencjał przyrodniczy
co może być wykorzystywane pod względem turystycznym i handlowym. Gmina rozwija się i nadal
powinna rozwijać swoje znaczenie jako ośrodek skupiający i rozwijający przemysł drzewny a także
rolnictwo. Walory gminy podnoszą niewykorzystane w pełni możliwości turystyczne w oparciu o
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interesujące otoczenie. Realizacja rozwoju turystyki może być wiodącym kierunkiem rozwoju gminy, ale
wymaga on wzmocnienia dotychczasowych działań, takich jak poprawa stanu infrastruktury technicznej i
komunikacyjnej a także dbałość o infrastrukturę turystyczną.
Na podstawie analiz dokonanych w Strategii Rozwoju gminy Osieczna 2016 – 2025 określono cele
szczegółowe i kierunki działań. Najistotniejsze z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego
kierunki działań to: [m.in.]


„Cel strategiczny 1: wykorzystanie potencjału gminy dla rozwoju;

Program operacyjny 1.1: stworzenie stref aktywności gospodarczej poprzez kompleksowe przygotowanie
terenów pod inwestycje;
Działania: uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje, oferowanie pakietu preferencyjnego
przedsiębiorcom i inwestorom (np. zwolnienie z podatku od nieruchomości), promocja terenów
inwestycyjnych, wzmacnianie wizerunku gminy przyjaznej przedsiębiorcom,
Program operacyjny 1.2: Dostosowanie produkcji rolniczej oraz przetwórstwa do funkcjonowania w
standardach ekologicznych;
Działania: wspieranie innowacyjnych technologii, tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa
lokalnego, budowa dróg dojazdowych do pól, propagowanie ekologicznych upraw z możliwością
wystawiania płodów rolnych na imprezach okolicznościowych, pomaganie w ukierunkowaniu produkcji
rolnej,
Program operacyjny 1.4: rozwój turystyki
Działania: wykorzystanie potencjału i rozbudowa szlaków turystycznych, zwiększanie potencjału bazy
gastronomicznej i noclegowej, przygotowanie produktu turystycznego, promocja i rozwój agroturystyki,
promocja walorów gminy, rozważenie koncepcji budowy zalewu w wyrobisku po kopalni piasku,
propagowanie turystyki weekendowej i kilkudniowej,


„Cel strategiczny 2: doskonalenie stanu infrastruktury technicznej i społecznej;

Program operacyjny 2.1: rozbudowa i modernizacja dróg gminnych;
Działania: budowa i modernizacja dróg gminnych, budowa i modernizacja chodników i parkingów,
modernizacja starych i budowa nowych energooszczędnych obwodów oświetleniowych, podnoszenie
bezpieczeństwa dróg,
Program operacyjny
i wodociągowych;

2.2:

rozbudowa

i

modernizacja

sieci

kanalizacyjnych,

deszczowych

Działania: rozwiązanie zagadnienia braku sanitacji gminy, budowa przydomowych i zbiorczych
oczyszczalni ścieków, modernizacja istn. sieci wodociągowej, odbudowa naturalnej retencji,
Program operacyjny 2.3: rozbudowa gminnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej;
Działania: budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych, modernizacja istniejących
świetlic wiejskich, budowa i utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych w miejscowościach
sołeckich,
Program operacyjny 2.5: wspieranie gospodarki niskoemisyjnej;
Działania: rozwój fotowoltaiki, energii wiatrowej i pochodzącej z biomasy, wspieranie inteligentnego
zarządzania energią, kompleksowa termomodernizacja budynków u zbyteczności publicznej.”
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Kierunki rozwojowe wskazywane w Strategii mogą być w większości realizowane na podstawie zapisów
aktualnego studium, nie będą z nimi sprzeczne. Jednak nie wszystkie zadania, np. rozwój fotowoltaiki,
ścieżki rowerowe, szlaki piesze, nowe tereny inwestycyjne produkcyjno - usługowe nie zostały
podkreślone w studium. W aktualizacji studium należy te aspekty uporządkować.

4.

OBOWIĄZUJĄCE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSIECZNA

Na obszarze gminy Osieczna obowiązuje uchwała Nr XXV/156/2005 Rady Gminy w Osiecznej dnia 31
marca 2005 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Osieczna. Podstawę prawną opracowania stanowił art. 9 ustawy z dnia 23 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 2003 r. poz. 717).
Zakres merytoryczny obowiązującego studium określały zapisy art. 10 pkt. 1 i 2 ustawy z 2003 r., w
których mowa, że w studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające, w szczególności:
1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;
2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;
3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości
zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia;
6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;
7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy;
8) stanu prawnego gruntów;
9) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych;
10) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych;
11) występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych;
12) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych;
13) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania
gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami;
14) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych,
oraz określa się, w szczególności:
1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w terenów;
2) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny
wyłączone spod zabudowy;
3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody,
4) krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;
5) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
6) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
7) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
8) obszary, na których
rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa
i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1;
9) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na podstawie przepisów
odrębnych,
w tym
obszary wymagające
przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów
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handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej;
10) obszary, dla których gmina
zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w tym obszary wymagające
zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i
leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
11) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;
12) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych;
13) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;
14) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia
prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o
ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U. Nr 41, poz. 412 oraz z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271);
15) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji;
16) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;
17) inne
obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania
występujących w gminie.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osieczna składa się z
dwóch części, każda z nich zwiera część tekstową i graficzną:
Część I — UWARUNKOWANIA STANU ISTNIEJĄCEGO składa się ze specjalistycznych opracowań
obejmujących analizy poszczególnych elementów zagospodarowania gminy
wynikających z
nich uwarunkowań dalszego rozwoju.
Opracowanie tekstowe zawiera:
1. uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne,
2. uwarunkowania społeczno-gospodarcze,
3. stan środowiska przyrodniczego,
4. stan środowiska kulturowego,
5. stan układu komunikacyjnego,
6. stan infrastruktury technicznej.
Opracowanie graficzne zawiera:
- mapę podstawową ,,UWARUNKOWANIA w skali 1:10 000 stanowiącą syntezę studiów nad
stanem istniejącym
- mapę analityczną ,chronione elementy środowiska przyrodniczego” w skali 1:20 000.
- mapę analityczną „chronione elementy środowiska kulturowego" w skali 1:20 000,
- mapę układu sieci drogowej komunikacja" w skali 1:20 000,
- mapy problemowe w skali 1:50000 umieszczone w opracowaniu tekstowym ilustrujące
omawiane zagadnienie,
- w aneksie do studium załączono komplet map problemowych, składający się z 8 map
poszczególnych miejscowości w granicach obrębów geodezyjnych w skali 1:5 000
Część II — KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO
Opracowanie tekstowe zawiera:
1. wybrane kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego,
2. kierunki polityki przestrzennej,
3. kierunki ochrony środowiska przyrodniczego,
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4. kierunki ochrony środowiska kulturowego,
5. kierunki rozwoju układu komunikacyjnego,
6. kierunki rozwoju infrastruktury technicznej.
Opracowanie graficzne zawiera:
- mapę podstawową ,,KIERUNKI w skali 1:10 000
- mapy tematyczne w skali 1:50 000 umieszczone w tekście ilustrujące zagadnienia.
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Rys. 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osieczna, plansza
„Kierunki rozwoju układu osadniczego oraz systemów ochrony środowiska przyrodniczego i
kulturowego” (2005 r.)
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem planistycznym
sporządzanym na szczeblu gminnym.
Studium w przeciwieństwie do Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego. Podstawą prawną do
sporządzenia Studium jest art. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. Studium nie stanowi podstawy prawnej wydawanych decyzji administracyjnych. Stanowi
jednak wykładnię tj. zapis polityki przestrzennej gminy. Wg obowiązującej ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym to jedyny dokument, w którym gmina określa zasady rozwoju
przestrzennego w swoich granicach administracyjnych. Studium ma być materiałem koordynującym w
zakresie gospodarowania przestrzenią, zwłaszcza dla planów miejscowych sporządzanych dla
fragmentów gminy. Jest to dokument sporządzany obligatoryjnie dla każdej gminy w granicach
administracyjnych.
Polityka przestrzenna to wyraz zasad rozwoju i kierunków, w jakich zmieniać się będzie funkcjonowanie
gminy w zakresie użytkowania i zagospodarowania terenów. Władze gminy same powinny rozstrzygnąć,
jak najlepiej wykorzystać i powiększać trwałą bazę materialną rozwoju oraz zasoby naturalne gminy.
Zasady polityki przestrzennej określone w Studium stanowią deklarację działań władz Gminy
w poszczególnych dziedzinach.
Elementy z jakich składa się Studium są ściśle określone w art. 10 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym oraz w §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28
kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
gminy. Na potrzeby opracowania Studium sporządza się opracowania mający charakter przeddecyzyjny
lub oceniający. Są to m.in. opracowanie ekofizjograficzne analiza potrzeb i możliwości rozwoju gminy
wraz z bilansem terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz prognoza oddziaływania na środowisko.
Zanim przystąpi się do opracowania Studium, zgodnie z art. 72 ust. 4 Prawo ochrony środowiska z dnia
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27 kwietnia 2001 r. powinno powstać opracowanie ekofizjograficzne charakteryzujące poszczególne
elementy przyrodnicze oraz ich wzajemne powiązania na terenie objętym studium. Celem jego jest
wskazanie warunków utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami
środowiska. Ma to szczególne znaczenie przy przeznaczeniu terenów na poszczególne cele oraz przy
określeniu zadań związanych z zagospodarowaniem i wykorzystaniem terenu. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt
7 oraz art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r.
przed przystąpieniem do opracowania kierunków zagospodarowania przestrzennego w Studium, powinno
sporządzić się Analizę potrzeb i możliwości rozwoju gminy. W opracowaniu uwzględnia się:
- analizy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe,
- prognozy demograficzne dla obszaru objętego studium,
-możliwości finansowania przez gminę wykonania infrastruktury technicznej, sieci komunikacyjnej oraz
infrastruktury społecznej, które służą realizacji zadań własnych gminy,
- bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę.
Wg art. 10 ust. 5 ustawa wskazuje w jaki sposób powinno opracowywać się bilans terenów
przeznaczonych pod zabudowę.
Dla sporządzanego projektu Studium opracowywana jest prognoza oddziaływania na środowisko.
Wynika to z art. 46 oraz art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko. Celem prognozy jest identyfikacja potencjalnych negatywnych oddziaływań na
środowisko ustaleń projektu studium oraz określenie rozwiązań eliminujących, ograniczających lub
kompensujących negatywne oddziaływania oraz w miarę potrzeb przedstawienie rozwiązań
alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie.
Dla gminy Osieczna obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Osieczna uchwalone Uchwałą Nr XXV/156/2005 Rady Gminy w Osiecznej dnia 31 marca 2005 r.
Z uwagi na powyższe przyjąć można, iż podstawowe kierunki polityki przestrzennej dla całej gminy
zostały zdecydowane w 2005 r. – od uchwalenia dokumentu minęło już ponad 13 lat. Zmianie uległy
liczne uwarunkowania, stan przestrzenny gminy (zainwestowanie oraz kierunki rozwojowe) oraz liczne
przepisy odrębne jak również w życie weszły nowe ustawy lub uległy zmianie ustawy warunkujące
wytyczne dla przyjmowanych kierunków rozwoju gminy – m.in. Prawo geologiczne i górnicze, Prawo
wodne, Prawo ochrony Środowiska, Ustawa o rewitalizacji, Ustawa o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko. Ponadto stanowią one przesłankę do aktualizacji dokumentu jakim jest studium.
Studium wyznaczone zostały obszary rozwojowe, które stanowią obszar zabudowany lub
przeznaczony do zabudowy, w ramach którego zostaną zaspokojone potrzeby rozwoju przestrzennego
wynikające z przyjętych kierunków rozwoju gminy, prognoz demograficznych, możliwości rozwoju
komunikacji i infrastruktury przestrzennej oraz wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów z ostatnich
kilku lat. Wyznaczone nowe tereny inwestycyjne to:
- tereny z przewagą funkcji mieszkaniowo – usługowych, w tym inwestycji celu publicznego,
- tereny z przewagą funkcji produkcyjno – składowej i rzemiosła uciążliwego,
- z przewagą funkcji rekreacji pobytowej i urządzeń turystyki,
- z przewagą funkcji sportu, rekreacji, rozrywki i kultury.
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Weryfikacji wymagają wyznaczone w kierunkach studium zasięgi nowych terenów inwestycyjnych.
Wydawane od 2003 r. decyzje o warunkach zabudowy nie zawsze swoim zasięgiem obejmowały działki
położonych w wyznaczonych w studium, nowych terenach inwestycyjnych. Nie ma wymogów
formalnych dla kwestii zgodności wydawanej decyzji z dokumentem studium,
Studium ustala również zasady zagospodarowania terenów eksploatacji surowców naturalnych,
eksploatacji kruszyw. W sposób jednoznaczny kwestię umieszczania zapisów dotyczących złóż kopalin w
dokumentach planistycznych określa ustawa Prawo geologiczne i górnicze - art. 95. ust. 1 i 2, w tym „W
terminie do 2 lat od dnia zatwierdzenia dokumentacji geologicznej przez właściwy organ administracji
geologicznej obszar udokumentowanego złoża kopaliny oraz obszar udokumentowanego kompleksu
podziemnego składowania dwutlenku węgla obowiązkowo wprowadza się do studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”, oraz art. 96 i 208 tejże ustawy.
Ponadto kwestię konieczności ochrony złóż warunkuje również ustawa Prawo ochrony środowiska oraz
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wyznaczenie w studium terenów eksploatacji
surowców mineralnych umożliwi sporządzenie planów miejscowych dla tych funkcji co w przyszłości, w
przypadku uruchomienia eksploatacji kruszywa spowoduje wzrost dochodów z podatku od
nieruchomości, w tym dochody stałe, długoterminowe. Funkcja przemysłu wydobywczego jest
konfliktowa wobec wszystkich pozostałych funkcji. Jest to konflikt terytorialny, polegający na tym, że
rozwój eksploatacji kopaliny powoduje zanik wszystkich pozostałych funkcji. Jednakże jest to działanie
czasowe. Podkreślić należy, iż po zakończeniu eksploatacji i zrekultywowaniu terenu funkcje społeczne, rekreacyjne i/lub środowiskowe, – leśne mogą zostać przywrócone.
Studium określa także zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków przy czym od czasu
uchwalenia dokumentu studium w 2005 roku zmieniła się ustawa o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami,– należałoby uaktualnić dokument studium.. Uaktualnienia wymagają również ustalenia
dotyczące ochrony archeologicznej.
Studium określa elementy chronione środowiska przyrodniczego. Należy zweryfikować
istniejących i projektowanych form ochrony przyrody.

zasięgi

Studium określa kierunki rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, które należy uaktualnić o przebieg tras
rowerowych, trasy kajakowe oraz planowaną infrastrukturę z nimi związaną (wg Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Woj. Pomorskiego) oraz uzupełnić o ewentualne nowe drogi gminne
(przyjęte od czasu uchwalenia obowiązującego dokumentu studium). W części dotyczącej infrastruktury
technicznej dokument należy uaktualnić ustalenia dotyczące gospodarki ściekowej.
Reasumując obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
wymaga całościowej aktualizacji. Zmianie uległy liczne przepisy prawa, przyjęto nowe ustawy,
uchwalono nowy Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz obszaru
metropolitalnego.
Dokument wymaga weryfikacji prognozy demograficznej, sporządzenia bilansu terenów przeznaczonych
pod zabudowę oraz całościową weryfikację zasięgu obszarów możliwego docelowego zainwestowania
oraz analizę zasadności pozostawienia wyznaczonych w studium nowych terenów inwestycyjnych
uwzględniając obecny ruch inwestycyjny w gminie oraz wydawane decyzje warunków zabudowy.
Analizy takie jak prognoza demograficzna czy bilans terenów zabudowanych i zainwestowanych mogą
stanowić odrębne opracowania, stanowiące analityczny materiał wyjściowy do aktualizacji studium.
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5. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Wraz z wejściem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2003 r. przestały
obowiązywać wszystkie plany miejscowe uchwalone przed 01.01.1995 r. Tym samym w gminie Osieczna
przestał obowiązywać Ogólny Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osieczna uchwalony w
grudniu 1984 r., który obejmował obszar gminy w jej granicach administracyjnych.
Po 1995 r. na terenie gminy Osieczna zostały sporządzone 4 plany miejscowe. Sporządzone zostały one
na wniosek właścicieli terenów lub inwestorów i dotyczyły spraw indywidualnych. Plany obejmowały
niewielkie powierzchniowo tereny, zazwyczaj jedną lub kilka działek geodezyjnych. Zlokalizowane są
we wsi Szlachta (3 mpzp) oraz we wsi Osieczna (1 mpzp). Stanowią one przeważnie kontynuacje
zabudowy w ww. wsiach. Plany dotyczyły przeznaczenia terenów na funkcje zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i
komunikacyjną.
Rozmieszczenie przestrzenne planów miejscowych w gminie Osieczna pokazano na załączniku
graficznym do niniejszej analizy.
W gminie Osieczna obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:


uchwalony Uchwałą Nr XV/96/96 Rady Gminy w Osiecznej z dnia 5 listopada 1996 roku w
sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Osieczna dotyczącej działki nr 215/1 położonej we wsi Szlachta w gminie Osieczna,



uchwalony Uchwałą Nr XV/97/96 Rady Gminy w Osiecznej z dnia 5 listopada 1996 roku w
sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Osieczna dotyczącej działki nr 399 położonej we wsi Szlachta w gminie Osieczna,



uchwalony Uchwałą Nr XV/98/96 Rady Gminy w Osiecznej z dnia 5 listopada 1996 roku w
sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Osieczna dotyczącej działek nr 433, 434, 435 położonych we wsi Szlachta w gminie
Osieczna,



uchwalony Uchwała Nr XVII/86/2008 Rady Gniny w Osiecznej z dnia 09 lipca 2008 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi
Osieczna dot. działki nr 658 w gminie Osieczna,

Obowiązujące plany miejscowe obejmują łącznie ok. 5,15 ha, z czego ok. 2,64 ha w miejscowości
Szlachta i ok. 2,51 ha w miejscowości Osieczna, co stanowi ok. 0,04% pokrycia planami powierzchni
gminy Osieczna (123,26 km² = 12326 ha).
Aktualnie zgodnie z przeznaczeniem w planach miejscowych zainwestowane zostało ok. 2,64 ha terenów
w m. Szlachta. Natomiast na terenach w miejscowości Osieczna dotychczas nie rozpoczął się jeszcze
żaden proces inwestycyjny.
Brak jest natomiast planów miejscowych będących w trakcie opracowania.
Obowiązujące plany miejscowe w gminie Osieczna sporządzone były wg dwóch różnych uregulowań
prawnych. Trzy plany miejscowe w m. Szlachta wg ustawy z 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,
jeden plan w m. Osieczna wg ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Zakres trzech planów uchwalonych w 1996 r. nie zawiera wprost ustaleń jakie są obecnie
wymagane dla planów miejscowych. Obecnie każdy z planów miejscowych, niezależnie od jego
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przedmiotu i obszaru obowiązkowo musi zawierać ustalenia z art. 15 ust 2, a wg potrzeb rozszerzone o
treści z art. 15 ust. 3 ustawy (mpzp uchwalone po 2003 r. wg ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).
„Art. 15 ust. 2. W planie miejscowym określa się obowiązkowo:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
3a) zasady kształtowania krajobrazu;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz
dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i
minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w
odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni
biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość
zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie
pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i
gabaryty obiektów;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na
podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w
audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
miejscowym;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.
Art. 15 ust. 3. W planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb:
1) granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
2) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
3) granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
3a) granice terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a, oraz granice ich
stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu
terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko;
4) granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 3a;
4a) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
4b) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w
planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o
lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu
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państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia
Euro 2012;
5) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez
masowych;
6) granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące
prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r.
o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady;
7) granice terenów zamkniętych, i granice stref ochronnych terenów zamkniętych;
8) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie
dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz
pokrycie dachów;
9) (uchylony)
10) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.”
Wg danych statystycznych GUS – raport z lutego 2013 r., na dzień 31.12.2011 r. planami miejscowymi
pokryte było ok. 27% powierzchni Polski, w województwie pomorskim w 2013 r. ok. 18%. Ponad
połowa wszystkich planów miejscowych w Polsce (ok. 52%) sporządzona została wg wstawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. z czego tylko ok. 12% w województwie
pomorskim. Większość gmin charakteryzuje się posiadaniem planów miejscowych o niewielkich
powierzchniach, rozdrobnionych nawet przy sporej ich ilości.
Obowiązujące plany miejscowe w gminie Osieczna sporządzone na podstawie nieobowiązującej już
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, ze
zm.) zostały w ponad 90% skonsumowane, w związku z tym nie powinny być kłopotliwe i nie powinny
stwarzać komplikacji i trudności interpretacyjnych na etapie zatwierdzania dokumentacji projektowej
dla dalszych inwestycji. Plany te nie wymagały prognozy skutków finansowych uchwalenia planu - na
etapie projektu planu nie określono szacunkowych kosztów, które wiązały się z realizacją ustaleń tych
planów, zwłaszcza w zakresie niezbędnych nakładów na budowę dróg publicznych i komunalną
infrastrukturę techniczną. Na chwilę obecną nie ma już potrzeby zmiany tych planów z uwagi na to, ze
prawie wszystkie tereny przewidziane w planach pod zainwestowanie zostały zainwestowane.
Z kolei plan miejscowy w miejscowości Osieczna (uchwalony w lipca 2008 r.), został sporządzony wg
wstawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. jednakże nie miał przeprowadzanej
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu obecnych przepisów (ustawa z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2081)
obowiązuje od 15 listopada 2008 r.). Może mieć to wpływ na ewentualną zmianę tego planu
miejscowego.
Ponadto na podstawie Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2062, ze zm.), aktualizacji, zmiany wymagają wszystkie
plany miejscowe, w których zapisano zakazy dotyczące lokalizowania obiektów łączności publicznej, np.
stacji bazowych telefonii komórkowej.
„Art. 46. ust. 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany dalej „planem miejscowym”,
nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania
inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów Ustawy o gospodarce
nieruchomościami, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
Art. 75. ust. 1. Przepis art. 46 i art. 48 stosuje się także do planów miejscowych obowiązujących w dniu
wejścia w życie ustawy.”
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Nie jest to przesłanka sama w sobie do podejmowania działań w kierunku zmiany ustaleń planów
miejscowych, gdyż z punktu widzenia praktycznego – realizacji celów uchwalania takich planów, są one
nadal aktualne.
Plan miejscowy dla terenów w m. Osieczna nie zakazuje lokalizowania obiektów łączności publicznej.
Pozostałe plany również nie odnoszą się w ogóle do infrastruktury telekomunikacyjnej, nie zawierają
żadnych zakazów lub ograniczeń dotyczących sieci bądź urządzeń telekomunikacyjnych. Sieci
telekomunikacyjne i inne urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej można bowiem każdorazowo
realizować poza tymi obszarami na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
na wniosek zainteresowanego inwestora.
Reasumując, obowiązujące plany miejscowe nie wymagają zmiany.
Lokalizacje obowiązujących planów miejscowych w gminie Osieczna została przedstawiona na
załączniku graficznym do niniejszej analizy. Numeracja na załączniku graficznym zgodna z numeracją w
tabeli planów zamieszczonej poniżej.
Tab. 1 Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. – stan na
01.07.2018 r.
Lp.

Nazwa planu

Główne
przeznaczenie

Powierzchni
a mpzp
w [ha]

1.

2.

3.

Zmiana
do
miejscowego planu
ogólnego
zagospodarowania
przestrzennego
gminy
Osieczna
dotyczącej działki nr
215/1 położonej we
wsi
Szlachta
w gminie Osieczna

UR
–
rzemiosła

usługi 0,78

Zmiana
do
miejscowego planu
ogólnego
zagospodarowania
przestrzennego
gminy
Osieczna
dotyczącej działki nr
399 położonej we
wsi
Szlachta
w gminie Osieczna,

MN – zabudowa 1,60
mieszkaniowa
jednorodzinna

UR/MN – usługi
rzemiosła
lub
zabudowy
mieszkaniowej
KD
–
dojazdowa

Uwagi

Uchwała
Nr Inwestycja
XV/96/96 Rady zrealizowana
Gminy
w Osiecznej
z dnia 5.11.1996
roku

ulica

EE – teren lokalizacji
słupowej
stacji
transformatorowej
KD
–
dojazdowa

Data
uchwalenia i nr
uchwały Rady
Gminy

Uchwała
Nr teren
XV/97/96 Rady zainwestowany
Gminy
w ok. 90%
w Osiecznej
z dnia 5.11.1996
roku

ulica

Zmiana
do U – teren usług
0,26
miejscowego planu
KD
–
ulica
ogólnego
dojazdowa
zagospodarowania
przestrzennego
gminy
Osieczna
dotyczącej działek nr
433,
434,
435

Uchwała
Nr Inwestycja
XV/98/96 Rady zrealizowana
Gminy
w Osiecznej
z dnia 5.11.1996
roku
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położonych we wsi
Szlachta w gminie
Osieczna
4.

Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego
fragmentu
wsi
Osieczna dot. działki
nr 658 w gminie
Osieczna

MN/U – zabudowa 2,51
mieszkaniowa
z
dopuszczeniem usług
KDW – teren dróg
wewnętrznych

Uchwała
Nr Cały
obszar
XVII/86/2008
planu
niezainwestow
Rady
Gniny
any
w Osiecznej
z dnia
09.07.2008 roku

6. WYDANE DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY I O LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Inwestowanie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu a także lokalizacji
inwestycji celu publicznego odbywa się w sytuacji braku planu miejscowego zgodnie z art. 4.2 . ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073 ze
zm.). Sytuacja „braku planu” w gminie Osieczna nastąpiła po utracie ważności Ogólnego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osieczna uchwalonego w grudniu 1984 r., który obejmował
obszar całej gminy. Decyzje wydaje Wójt Gminy w oparciu o projekty decyzji sporządzane przez
uprawnionych urbanistów i architektów.
Zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt prowadzi rejestry
wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Rejestry te prowadzone są w formie tabelarycznej. Nie ma obowiązku prowadzenia rejestru
wydanych decyzji w postaci graficznej np. na mapie ewidencyjnej.
Inwestycje na podstawie decyzji o warunkach zabudowy dotyczą różnych terenów w gminie., Nie zawsze
skupiają się w terenach już istniejącego zainwestowania. Decyzje o warunkach zabudowy z racji swego
charakteru prawnego powinny dotyczyć lokalizacji położonych w sąsiedztwie terenów zabudowanych o
podobnej funkcji, czy sposobie zabudowy natomiast
inwestycje celu publicznego głównie
infrastrukturalne rozmieszczone są w różnych częściach gminy.
W założeniach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. decyzje
administracyjne w postaci warunków zabudowy miały być wydawane incydentalnie, tylko w określonych
okolicznościach. W praktyce jednak stało się instrumentem nadużywanym, którego skutkiem jest
rozprzestrzenianie się zabudowy i brak ładu przestrzennego. Inwestowanie w oparciu o decyzje
o warunkach zabudowy nie zawsze jest zgodne z ustaleniami obowiązującego studium. W świetle
obecnych przepisów prawa jedynym skutecznym narzędziem na ograniczenie tego trendu byłoby
opracowanie planów miejscowych dla najcenniejszych obszarów i sukcesywne rozszerzanie ich zakresu,
w tym ustanawianie obszarów z zakazem zabudowy.
W latach 2004 – marzec 2018 do Wójta Gminy Osieczna wpłynęło łącznie 384 wniosków o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy i 67 wniosków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt
Gminy wydał 327 szt. decyzji o wz., 62 szt. decyzji o lokalizacji cp. pozostałe 62 szt. dotyczyły
umorzenia postępowania, zmiany wydanej wcześniej decyzji, odmowy wydania warunków zabudowy
lub lokalizacji celu publicznego lub też zostały wycofane przez właściciela.
Na potrzeby niniejszego opracowania przeanalizowane zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy
pod kontem ilości, funkcji terenu oraz lokalizacji. Wyniki tej analizy przedstawia niżej zamieszczona
tabela.
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Tab. 2 Decyzje o warunkach zabudowy wydane w latach 2004 – marzec 2018 r.

RAZEM

sposobu
zmiana
użytkowania

rozbudowa,
przebudowa

inna

zabudowa garażowa,
gospodarcza

zabudowa zagrodowa

zabudowa
przemysłowa

zabudowa letniskowa

zabudowa
mieszkaniowo-

Obręb
geodezyjny

zabudowa
mieszkaniowa

zabudowa usługowa

Rodzaj inwestycji

Osieczna

2

35

0

2

0

3

8

9

36

11

106

Szlachta

2

22

2

0

3

0

11

2

20

3

65

Klaniny

0

13

0

10

0

1

4

1

15

11

55

Zimne
Zdroje

0

7

0

4

0

0

3

2

7

0

Osówek

0

14

0

0

0

2

1

1

9

2

29

Długie

0

6

0

7

0

0

4

0

1

3

21

Krówno

1

2

0

0

0

0

1

1

7

0

12

Zdrójno

0

4

0

4

0

0

2

2

2

1

15

23

RAZEM:
5
103
2
27
3
6
34
18
97
31
327
Uwaga: rodzaj inwestycji: inna – zakwalifikowano inwestycje takie jak; rozbiórkę budynków, kopalnia
żwiru, staw hodowlany, budowa szamba, mała architektura, zjazdy z dróg, podjazdy do punktu czerpania
wody, zalesienie.
Nie wszystkie wydane decyzje zostały naniesione na mapę z uwagi na brak możliwości zlokalizowania
działki , której dotyczyła decyzja (w tzw. międzyczasie nastąpiły nowe podziały, scalenia, zmianie uległa
nr).
Wg podziału na lata ilość wniosków o ustalenie warunków zabudowy jaka wpłynęła do Urzędu Gminy
przedstawia się następująco: 2004 r. – 3 szt., 2005 r. – 27 szt., 2006 r. – 24 szt., 2007 r. – 9 szt., 2008 r. –
52 szt., 2009 r. – 48 szt., 2010 r. – 46 szt., 2011 r.- 29 szt., 2012 r. – 27 szt., 2013 r. – 23 szt., 2014 r. – 18
szt., 2015 r. – 18 szt., 2016 r. – 24 szt., 2017 r. – 32 szt., do 03.2018 r. – 4 szt.
Analiza ilościowa decyzji wykazała, iż największy ruch inwestycyjny występuje w obrębie Osieczna –
wydano 106 szt. decyzjo o wz. Ponadto duży ruch inwestycyjny występuje w obrębie Szlachta i Klaniny,
w których wydano łącznie 120 szt. decyzji o wz. Najwięcej wydanych decyzji dotyczy budowy
budynków mieszkalnych (ok. 103 szt.). Dodatkowo część wniosków o decyzje o wz dotyczyła budowy
nowych zespołów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – po kilka nowych budynków na
wydzielonych działkach. Dla takich wniosków nie ma przepisów prawa, które umożliwiły by wydawanie
decyzji odmownych (zasada sąsiedztwa - 1 budynek o tej samej funkcji). Sytuacje takie powodują
wzrost kosztów wydawania decyzji (zamiast jednej decyzji wydaje się kilka na pojedyncze budynki na
sąsiednich działkach) dodatkowo sytuacja ta doprowadza do niekorzystnych zmian przestrzennych, które
mogą nastąpić w przyszłości – powstania zespołów zabudowy mieszkaniowej w środku pól. Na kolejnej
pozycji pod kontem ilości wydanych decyzji to decyzje dotyczące rozbudowy, przebudowy, nadbudowy
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już istniejących budynków. Na podobnym poziomie kształtuje się ilość wydanych decyzji na zabudowę
letniskową (27 szt.), garaże i budynki gospodarcze (34 szt.), zmianę sposobu użytkowania budynku lub
części budynku (31 szt.), które najczęściej dotyczą zmiany z funkcji letniskowej na mieszkaniową, z
funkcji gospodarczej na mieszkaniową, mieszkaniowej na usługową itp.
Brak jest informacji dotyczącej wydanych pozwoleń na budowę, można postawić tezę, że wydane
decyzje o warunkach zabudowy są podstawą do kontynuacji procesów budowlanych.
Rozmieszczenie przestrzenne wydanych decyzji o warunkach zabudowy w gminie Osieczna zostało
przedstawione na załączniku graficznym do niniejszej analizy.

7. WNIOSKI DO PLANÓW MIEJSCOWYCH ORAZ STUDIUM
Nieruchomości, dla których wpłynęły wnioski o sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego przedstawione zostały w zamieszczonej poniżej tabeli.

Tab. 3 Złożone wnioski dot. planów miejscowych i zmiany studium.
Lp. Oznaczenie Powierzchnia Treść wniosku
nieruchomości terenu,

Informacje, uwagi

Rekomendacje

(nr działki, klasa gruntu
obręb)
1.

dz. nr 5/9 powierzchnia
obręb
0,26 ha
Zimne
rodzaj gruntu
Zdroje
- RV

zmiana
klasyfikacji
gruntu
na
cele
letniskowe

postulowany
do
objęcia
ochroną
konserwatorską
krajobraz przyrodniczo-

Przeznaczenie niezgodne ze
Studium, działka poza
obszarem
docelowego
możliwego zainwestowania
- postuluje się odrzucenie
kulturowy
dolin
wniosku
rzecznych i jeziornych.
- korytarze ekologiczne
o
znaczeniu
regionalnym
- działka położona jest
w
sąsiedztwie
regionalnego
szlaku
turystyki wodnej.
- działka położona w
obszarze chronionego
Krajobrazu
Bory
Tucholskie w pasie
100m od linii brzegowej
rzeki

2.

dz. nr 304

powierzchnia
3,1 ha

przeznaczeni obszar
działki w
części
teren
e
pod położony częściowo w inwestycyjny; ewentualną
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obręb
Szlachta

budownictwo
rodzaj gruntu
z przewagą
- RV, RVI, W
funkcji
mieszkaniow
o - usługowej

3.

dz. nr 74, powierzchnia
75, 76/2, 16,1676 ha
76/3, 76/5
rodzaj gruntu
obręb
- K, RVI, Ls
Szlachta

4.

dz. nr 777
Obręb
Osieczna

przeznaczeni
e
pod
zabudowę
mieszkaniow
ą

powierzchnia
1,27 ha

przeznaczeni
e
pod
zabudowę
rodzaj gruntu
mieszkaniow
- Ls
ą

strefie określonej jako zmianę
przeznaczenia
rozwojowa z przewagą rozważyć na etapie zmiany
funkcji mieszkaniowo- studium
usługowej

-obszar działki położony
częściowo w strefie
określonej
jako
rozwojowa z przewagą
funkcji mieszkaniowousługowej

teren położony w granicach
udokumentowanego złoża
kruszyw, rozważyć na
etapie zmiany studium postuluje się odrzucenie
wniosku pod zabudowę
mieszkaniową.

- teren zalesiony

Przeznaczenie niezgodne ze
Studium, działka poza
-postulowane
granice
obszarem
docelowego
zasięgu
kształtowana
zainwestowania;
ze
otoczenia
względu
na
istniejący
krajobrazowego
użytek leśny postuluje się
chronionych
układów
odrzucenie wniosku.
przestrzennych.
postulowany
do
objęcia
ochroną
konserwatorską,
krajobraz przyrodniczo
kulturowy
dolin
rzecznych i jeziornych.

5.

dz.
nr
110/1,
136/2,
76/3,
76/5,
76/7,
76/8, 66
obręb
Szlachta

powierzchnia
………….ha

Przeznaczeni
e docelowe
pod
rodzaj gruntu
zabudowę
- K, RVI, Ls
mieszkaniow
ą

obszar
działki
położony częściowo w
strefie określonej jako
rozwojowa z przewagą
funkcji mieszkaniowousługowej

teren położony w granicach
udokumentowanego złoża
kruszyw, wszelkie zmiany
rozważyć na etapie zmiany
studium a następnie planu
miejscowego.
Przeznaczenie
wymaga
zmiany
Studium
a
następnie
opracowania
Planu Miejscowego

Jeden wniosek nakłada obowiązek zmiany Studium i przeprowadzenia procedury opracowania Planu
miejscowego umieszczono go w tabeli nr 4. „wieloletni program sporządzania planów miejscowych”
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8.

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY
OSIECZNA

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest przepisem gminnym i nie
stanowi podstawy prawnej wydawanych decyzji administracyjnych. Stanowi jednak wykładnię - zapis
polityki przestrzennej gminy. Jest to dokument sporządzany obligatoryjnie dla każdej gminy w granicach
administracyjnych.
Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osieczna
zostało sporządzone w 2005 r., stanowi SYNTEZĘ obszernego opracowania i
uwzględnia uwagi i
zalecenia uzyskane w trakcie procedury opiniowania i uzgodnień projektu studium, a w szczególności
uwagi Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej i Urzędu Marszałkowskiego zawierające obok
uwag zalecenie dostosowania formy i układu treści w nawiązaniu do art. 10.1 i art. 10.2 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Od czasu uchwalenia studium zaszły
istotne zmiany w sferze zagospodarowania przestrzennego, zmiany wynikające m.in.:
 z zamierzeń inwestycyjnych gminy, co wyraża się m.in. poprzez programy odnowy czy strategie
rozwoju,
 z faktycznego zagospodarowania przestrzennego gminy (realizacja ustaleń planów miejscowych,
istniejąca zabudowa, nowe inwestycje celu publicznego, inwestycje infrastruktury technicznej, itp.),
 ze zmian ustaw lub wejścia w życie nowych przepisów,
 uwarunkowań przyrodniczych wynikających z ustanowienia nowych form ochrony przyrody,
 z ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz innych
dokumentów.
Reasumując, obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
wymaga całościowej aktualizacji; od uchwalenia minęło 14 lat. Zmianie uległy liczne przepisy prawa,
przyjęto nowe ustawy, uchwalono nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Pomorskiego.
Dokument wymaga weryfikacji prognozy demograficznej, sporządzenia bilansu terenów przeznaczonych
pod zabudowę oraz całościową weryfikację zasięgu obszarów możliwego docelowego zainwestowania
oraz analizę zasadności pozostawienia wyznaczonych w studium nowych terenów inwestycyjnych –
należy uwzględnić obecny ruch inwestycyjny w gminie – nowe podziały geodezyjne oraz wydawane
decyzje warunków zabudowy.
Zmiany studium wymaga również teren górniczy w miejscowości Szlachta, który uzyskał koncesję i
zgodnie z Prawem Geologicznym i Górniczym wymaga on zmiany studium oraz opracowania
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (tabela nr 4.).
Wg sporządzonego załącznika graficznego do analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
wynika, iż liczne, wyznaczone w studium nowe tereny inwestycyjne pozostają w dalszym ciągu
niezabudowane.
Tab. 4 „Wieloletni Program Sporządzania Planów Miejscowych”
Lp.

Oznaczenie
nieruchomości
(nr działki, obręb)

Przeznaczenie
zgodne z
wnioskiem do
mpzp

Informacje, uwagi

Planowany termin
opracowania MPZP
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1.

dz. nr 110/1, 136/2, Przeznaczenie
teren
położony
w 20019r.-2020r.
76/3, 76/5, 76/7, 76/8, docelowe
pod granicach
66
zabudowę
udokumentowanego złoża
mieszkaniową
kruszyw
wymaga
obręb Szlachta
opracowania
ustaleń
planu miejscowego na
podstawie
zmiany
studium

9. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE
Biorąc pod uwagę zmiany w przepisach prawnych oraz zakres tych zmian w odniesieniu do
obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osieczna,
wymagana jest aktualizacja studium dla całego obszaru gminy.
Właściwym kierunkiem docelowych działań winno być sporządzenie nowego studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osieczna.
Zamierzenia inwestycyjne i związana z tym polityka gminy oraz wyznaczone nowe kierunki
zagospodarowania przestrzennego muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w nowym dokumencie,
uwzględniającym aktualne uwarunkowania. Takie działanie pozwoli na dostosowanie polityki gminy do
obecnych przepisów oraz sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju.
Powyższa ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Osieczna stanowi dokument, na podstawie którego Rada Gminy Osieczna podejmie stosowną
uchwalę w sprawie aktualności studium a w przypadku uznania studium za nieaktualne w części lub w
całości działania zmierzające do opracowania i uchwalenia zmiany studium w trybie wynikającym z art.
27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r.

ANALIZA AKTUALNOŚCI STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH GMINY OSIECZNA – 2019r.

Strona 25

