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Od czego zacząć, gdzie się zgłosić, co przynieść i o co zapytać kiedy chcemy na terenie gminy
Osieczna wybudować domek lub budynek służący innym celom niż mieszkalne?
Sprawa jest dość skomplikowana, dlatego spieszymy naszym czytelnikom rozjaśnić sytuację i poka-
zać jakie kroki należy po kolei wykonać.

- W sytuacji gdy zamierzamy
zakupić nieruchomość przed do-
konaniem transakcji należy zwró-
cić się do Urzędu Miasta i Gminy
czy dla danego terenu opraco-
wano miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego. Plan
określa co możemy na danym te-
renie budować. W przypadku
braku planu, należy wystąpić w
urzędzie o ustalenie warunków za-
budowy. Aby uzyskać warunki za-
budowy nie trzeba być
właścicielem terenu – tłumaczy
Sławomir Kosmalski z Urzędu
Miasta i Gminy w Osiecznej. –
Decyzja o warunkach zabudowy
jest gwarancją tego, że po doko-
naniu transakcji na danym terenie
będziemy mogli zrealizować
własne plany związane z budową
nieruchomości.

Kiedy okaże się, że dla działki
nie opracowano miejscowego
planu zagospodarowania prze-
strzennego, należy starać się o
uzyskanie decyzji o warunkach za-
budowy. Aby ją otrzymać należy
przekonać się, czy nieruchomość
spełnia następujące warunki:

- posiada dostęp do drogi pub-
licznej

- jest uzbrojona, czyli czy po-
siada możliwość przyłączenia me-
diów

- działka sąsiednia jest zabudo-
wana

- nie wymaga uzyskania zgody
na zmianę przeznaczenia gruntów
rolnych i leśnych na cele nierolne i
nieleśne.

Pozostaje już tylko wypełnić
wniosek. Wzór wniosku można po-
brać ze strony internetowej
www.osieczna.pl, zakładka – wnio-
ski do pobrania – planowanie prze-
strzenne. We wniosku należy
podać swoje dane osobowe, adres
interesującej nas działki, oznacze-
nie geodezyjne, rodzaj inwestycji
jaką chcemy przeprowadzić – np.
zabudowa mieszkaniowa, usłu-

gowa itp. Dalej trzeba określić czy
dana działka ma dostęp do drogi
publicznej. Szczegółowo należy
opisać co na nieruchomości za-
mierzamy robić – czy nasze dzia-
łania będą polegać na budowie,
nadbudowie, czy zmianie sposobu
użytkowania już istniejącego
obiektu. Trzeba też we wniosku
podać jak jest dotychczas zagos-
podarowana działka – czy jest nie-
ruchomością niezabudowaną czy
zabudowaną. Na załączonej
mapce należy wkreślić obszar za-
inwestowania.

W kolejnym punkcie trzeba
podać szczegółowe dane doty-
czące przeznaczenia budynku, ga-
barytów obiektu, geometrii dachu
oraz materiału jakim dach zostanie
pokryty.

Kolejnym punktem jest ustale-
nie zapotrzebowania na wodę oraz
energię elektryczną. Wniosko-
dawca musi też podać sposób od-
prowadzania ścieków z danej
nieruchomości, sposób unieszkod-
liwiania odpadów – dotychczas
były to umowy z odbiorcami
śmieci, w niedalekiej przyszłości
będą to umowy zawierane z gminą
- oraz rodzaj ogrzewania jaki w bu-
dynku zamierzamy zastosować. W
przypadku inwestycji zaliczanych
do przedsięwzięć mogących po-
tencjalnie oddziaływać na środowi-
sko we wniosku należy podać
dane charakteryzujące wpływ na
środowisko. Wiele z omówionych
punktów zawiera pytania, których
wnioskodawca w początkowej
fazie przygotowań do inwestycji
nie jest w stanie szczegółowo
określić. Z tego też względu urzęd-
nicy w gminie Osieczna służą radą
i pomagają wypełnić wniosek.

Do prawidłowo wypełnionego
wniosku należy dołączyć: dwie
kopie mapy zasadniczej w skali
1:500 lub 1:1000 z określeniem
granic terenu, którego wniosek do-
tyczy – do pobrania w Starostwie

Powiatowym w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami w Lesznie przy
Al. Jana Pawła II 23; pisemne za-
pewnienie dostawy wody – do po-
zyskania w Zakładzie Usług
Wodnych we Wschowie przy ul.
Nowopolnej 5 i zapewnienie do-
stawy energii – w biurze Enea
Operator w Kościanie przy ul. Pół-
nocnej 5.

Warto dodać, że wydanie de-
cyzji o warunkach zabudowy
mieszkaniowej jest bezpłatne, a
decyzja o warunkach zabudowy
innej niż mieszkalna to koszt 107

zł. Opłatę tę należy uiścić w dniu
złożenia wniosku w kasie Urzędu
Miasta i Gminy.

Z uwagi na konieczność uzgad-
niania projektu decyzji z innymi or-
ganami, czas oczekiwania na
wydanie decyzji wynosi około
1, 5 miesiąca.

Pozytywna decyzja wydana
przez burmistrza jest podstawą do
ubiegania się o uzyskanie pozwo-
lenia na budowę, które należy już
do kompetencji Starostwa Powia-
towego.

Wakacje za nami, czas kąpieli
słonecznych już dawno minął, a
wraz z nim, w niektórych przy-
padkach, piękna słoneczna opa-
lenizna zamieniła się w brzydkie
i niechciane przebarwienia. I w
tym numerze właśnie o nich bę-
dzie mowa. 

Przebarwienia skóry to jeden z
najczęściej zdarzających się pro-
blemów kosmetycznych z jakimi
borykają się kobiety. Przebarwie-
niami określa się rozmaitej wielko-
ści plamy, ciemniejsze od
otaczającej je zdrowej skóry. Naj-
częściej pojawiają się na dłoniach,
twarzy i dekolcie. Do przebarwień
zalicza się plamy soczewicowate
oraz ostudy, plamy wątrobowe, bie-
lactwo. Plamy mogą mieć różne
barwy od jasnobrunatnego aż po
ciemnoszary. Przybierają też różne
kształty. Powstanie przebarwień
ma miejsce gdy w skórze wystę-
puje nadprodukcja lub nierówno-
mierne rozłożenie melaniny.
Główną przyczyną jest promienio-
wanie UV lub zaburzenia hormo-
nalne. Ponadto zażywanie
niektórych leków(przeciwpadacz-
kowych, przeciwmalarycznych,,
psychotropowych) może być rów-
nież powodem powstania przebar-
wień. Do najczęstszych przyczyn
przebarwień zalicza się: 

-bezpośrednie promieniowanie
UV,

-stosowanie doustnej metody
antykoncepcyjnej,

-menopauza,
-zmiany zapalne skóry,
-leczenie hormonalne,
-nadczynność tarczycy,
-choroby wątroby.

Przebarwień trudno jest się po-
zbyć, ich leczenie jest długotrwałe.
Dermatolodzy przepisują zazwy-
czaj farmaceutyki rozjaśniające
przebarwiony naskórek. Preparaty
tego rodzaju zawierają zwykle
kwas glikolowy, azalainowy i hy-
drohinion. Najbardziej popularne
zabiegi w gabinetach kosmetycz-
nych likwidujące przebarwienia to:         

-mikrodermabrazja 
- kwasy owocowe
- peelingi
Przebarwienia można załago-

dzić również w warunkach domo-
wych. Można przygotować np.
maseczkę z migdałów. Wystarczy
namoczyć kilka migdałów przez
noc, rano zdjąć skórkę i zmielić je
następnie dodać kilka kropel miodu
i nałożyć na twarz. Również sok z
cytryny jest dobrym źródłem domo-
wej metody walki z przebarwie-
niami, wystarczy wycisnąć cytrynę
i nałożyć na przebarwione miejsce.
Jednak nie od dziś wiadomo że le-
piej zapobiegać niż leczyć, dlatego
najlepszym sposobem na uniknię-
cie przebarwień jest stosowanie
kremów z filtrami UV lub unikanie
promieniowania UVA i UVB. 
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