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UCHWADA NR III/12/2010

 RADY GMINY SIENNICA RÓqANA

 z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej w miejscowo[ci Siennica Rórana (obręb Siennica Królewska MaEa)

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 
1591 z pópn. zm.) oraz art.20 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz.717 z 
pópn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

DziaE I
Ustalenia ogólne

RozdziaE 1
Przepisy ogólne

§1.1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze ｧStudium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Siennica Róranaｦ uchwalonym 
uchwaEą Nr XV/91/2004 Rady Gminy Siennica Ró-
rana z dnia 20 grudnia 2004 r. uchwala się miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejsco-
wo[ci Siennica Rórana (obręb Siennica Królewska 
MaEa) w skali 1:1000, zwany dalej ｧplanemｦ. 

2. Plan obejmuje teren w granicach dziaEek nr 
ewid. 532/1, 533/3, 533/6 poEoronych w miejsco-
wo[ci Siennica Rórana (obręb Siennica Królewska 
MaEa). 

3. Plan stanowią:
1) ustalenia planu ｠ będące tre[cią niniejszej 

uchwaEy;
2) rysunek planu w skali 1:1000 ｠ stanowiący 

zaEącznik graficzny Nr 1 do niniejszej uchwaEy.
4. Ustalenia planu wyrarone są w formie:
1) ustaleG ogólnych dotyczących obszaru objęte-

go planem, zawartych w Dziale I niniejszej uchwaEy;
2) ustaleG szczegóEowych dotyczących prze-

znaczenia terenu, zawartych w Dziale II niniejszej 
uchwaEy. 

 5. Ustalenia planu i rysunek planu stanowią inte-
gralną caEo[ć.

 
§2. Integralną czę[cią niniejszej uchwaEy są:
1) zaEącznik nr 2 ｠ zawierający rozstrzygnięcia o 

sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego te-
renów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej po-
Eoronych w miejscowo[ci Siennica Rórana (obręb 
Siennica Królewska MaEa);

2) zaEącznik Nr 3 ｠ zawierający rozstrzygnięcia o 
sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym pla-

nie  zagospodarowania przestrzennego terenów za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej poEoronych  
w miejscowo[ci Siennica Rórana (obręb Siennica 
Królewska MaEa), inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa-
mi o finansach publicznych.

§3.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1) planie ｠ nalery przez to rozumieć ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, stanowiące tre[ć niniejszej uchwaEy;

2) rysunku planu ｠ nalery przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu, przedstawiony na mapie zasadni-
czej w skali 1:1000, stanowiącej zaEącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwaEy;

3) przepisach szczegóEowych i odrębnych ｠ nale-
ry przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami  
wykonawczym, aktualne w momencie wykonywa-
nia niniejszej uchwaEy; 

4) terenie ｠ nalery przez to rozumieć wyznaczony 
liniami rozgraniczającymi teren o okre[lonym prze-
znaczeniu i zasadach zagospodarowania; 

5) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
warać na danym terenie, wyznaczonym liniami roz-
graniczającymi;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć wyznaczoną dla danego terenu linię, 
której nie more przekroczyć raden element projek-
towanej zabudowy, z wyEączeniem inwestycji z za-
kresu infrastruktury telekomunikacyjnej; 

7) urządzeniach infrastruktury technicznej ｠ nale-
ry przez to rozumieć zarówno sieci jak i urządzenia 
kubaturowe związane z uzbrojeniem terenu, których 
jednoznacznej lokalizacji nie okre[la się w planie;

8) powierzchni biologicznie czynnej - nalery przez 
to rozumieć niezabudowaną i nieutwardzoną po-
wierzchnię terenu dziaEki, pokrytą ro[linno[cią na-
turalną lub urządzoną, stanowiącą powierzchnię ak-
tywną przyrodniczo.

 2. Pojęcia niezdefiniowane nalery rozumieć zgod-
nie z przepisami odrębnymi.

§4.1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu jest:

1) ustalenie przeznaczenia terenu dziaEek objętych 
planem;
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2) ustalenie warunków zabudowy i zasad zago-
spodarowania terenu objętego planem; 

3) okre[lenie zasad ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego.

 2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następu-
jące oznaczenia graficzne na rysunku planu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy;
2) granica strefy ochrony sanitarnej.
3. Oznaczenia graficzne na rysunkach planu nie 

wymienione w ust. 2 mają charakter postulowany 
lub informacyjny.

RozdziaE 2
Oznaczenia planu

§5.1. Tereny wyznaczone w planie liniami rozgra-
niczającymi posiadają okre[lone przeznaczenie 

podstawowe, przedstawione graficznie na rysun-
ku planu ponirszymi oznaczeniami literowymi okre-
[lającymi sposób urytkowania terenu:

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej;

2) R ｠ tereny rolnicze;
3) KDW ｠ tereny dróg wewnętrznych.
 2. Przyjęte oznaczenia są adekwatne z tre[cią ry-

sunku planu.

RozdziaE 3
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§6. Ustala się następujące ogólne zasady ochrony 
i ksztaEtowania Eadu przestrzennego:

1) ustala się, z zastrzereniem pkt 2 i 3 , jedy-
nie inwestowanie zgodne z ustalonym w niniejszej 
uchwale przeznaczeniem podstawowym (funkcją) 
terenu; 

2) dopuszcza się lokalizację, w sposób nie kolidu-
jący z podstawowym przeznaczeniem oraz zgodnie 
z przepisami odrębnymi, nie przedstawionych na ry-
sunku planu urządzeG infrastruktury technicznej; 

3) budynki, ich gabaryty i forma oraz usytuowa-
nie na dziaEce wraz z innymi elementami zagospoda-
rowania terenu (ogrodzenia, garare, obiekty maEej 
architektury, detal architektoniczny oraz zieleG) mu-
szą uwzględniać uksztaEtowanie i poEorenie terenu, 
jego ekspozycję oraz zastane sąsiedztwo;

4) wprowadza się zakaz grodzenia nieruchomo[ci 
ogrodzeniami z elementów betonowych; dopuszcza 
się ogrodzenia drewniane, murowane lub z siatki;

5) ustala się następujące zasady sytuowania bu-
dynków i ogrodzeG:

a) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy zgod-
nie z rysunkiem planu, z zachowaniem odlegEo[ci 
min. 10,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg 
wewnętrznych i min. 15,0 m od zewnętrznej kra-
wędzi jezdni drogi publicznej (gminnej nr 009861L),

 b) wprowadza się zakaz sytuowania ogrodzeG w 
granicach pasów drogowych,

 c) dopuszcza się lokalizację budynków w odlegEo-
[ci 1,5 m od granicy dziaEki lub bezpo[rednio przy 
tej granicy, przy zachowaniu obowiązujących prze-
pisów techniczno-budowlanych.

RozdziaE 4
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§7.1. Teren objęty planem lery w zasięgu projek-
towanej strefy ochronnej GEównego Zbiornika Wód

Podziemnych GZWP nr 407 (CheEm ｠ Zamo[ć) w 
Obszarze Najwyrszej Ochrony(ONO) w granicach 
której obowiązują zakazy:

1) wznoszenia obiektów budowlanych i wykony-
wania robót, które mogą powodować trwaEe zanie-
czyszczeni gruntów lub wód;

2) odprowadzania nieoczyszczonych [cieków do 
wód powierzchniowych i gruntu; 

3) utrzymywania otwartych rowów [ciekowych i 
zbiorników [ciekowych. 

2. Okre[la się tereny chronione przed haEasem 
zgodnie z przepisami odrębnymi, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami MN ｠ tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których obowią-
zuje standard akustyczny:

1) dopuszczalny poziom haEasu komunikacyjnego: 
w porze dziennej - 55 dB, w porze nocnej - 50 dB; 

2) dopuszczalny poziom haEasu z pozostaEych pró-
deE: w porze dziennej - 50 dB, w porze nocnej ｠ 
40dB.

RozdziaE 5
 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§8.1. W granicach planu nie występują obiekty 
i tereny chronione na mocy przepisów o ochronie 
dóbr kultury.

 2. Obowiązuje ochrona przypadkowych znalezisk 
zabytków, nawarstwieG kulturowych i stanowisk 
archeologicznych. W przypadku ich odkrycia nalery 
wstrzymać roboty ziemne, zabezpieczyć znalezisko 
i powiadomić o nim wEa[ciwego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków.

RozdziaE 6
Zasady ksztaEtowania przestrzeni publicznych

§9. Na obszarze objętym planem nie znajdują się 
tereny przestrzeni publicznej.

RozdziaE 7
 Zasady ochrony innych terenów i obiektów

§10. Na obszarze objętym planem nie znajdują się 
tereny górnicze, inne obiekty i tereny podlegające 
ochronie ani tereny nararone na niebezpieczeGstwo 
powodzi.
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RozdziaE 8
SzczegóEowe zasady i warunki scalania gruntów i 

podziaEu nieruchomo[ci

§11.1. Na obszarze objętym planem ustala się 
potrzebę scalenia gruntów i nowy podziaE nierucho-
mo[ci. 

2. Projektowany podziaE nieruchomo[ci na dziaE-
ki budowlane oraz drogi wewnętrzne (osiedlowe) 
przedstawiony zostaEy na rysunku planu. 

RozdziaE 9
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia i urytkowania terenów

§12. Obszar objęty planem do czasu realizacji pla-
nowanych funkcji more być urytkowane w sposób 
dotychczasowy.

RozdziaE 10
Ustalenia dotyczące rozwoju systemów komuni-

kacji

§13.1. Ustala się zasady obsEugi obszaru objętego 
planem w zakresie komunikacji:

1) zjazd na teren osiedla ｠ z drogi gminnej nr 
009861L;

2) ustala się ukEad dróg wewnętrznych KDW zgod-
nie z rysunkiem planu.

2. Potrzeby parkingowe dla projektowanych obiek-
tów nalery realizować na terenie lokalizacji wEasnej.

RozdziaE 11
Ustalenia dotyczące rozwoju systemu uzbrojenia 

inrynieryjnego terenu

§14. Ustala się następujące zasady uzbrojenia te-
renu objętego planem w energię elektryczną:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną nowej za-
budowy odbywać się będzie z planowanych sieci  
elektroenergetycznych nN (planowana rozbudowa 
sieci nN od istniejącej stacji trans. SN/nN Kolonia  
Siennica Rórana);

2) rezerwuje się w pasach drogowych miejsca pod 
kablowe sieci elektroenergetyczne nN niezbędne  do 
zasilenia obiektów.

§15. Ustala się następujące zasady w zakresie za-
opatrzenia w wodę: i odprowadzania [cieków:

1) peEne pokrycie zapotrzebowania na wodę z ist-
niejącej wodociągu komunalnego;

2) rezerwuje się w pasach drogowych miejsca pod 
sieci wodociągowe.

 
§16. W zakresie odprowadzania [cieków i wód 

opadowych ustala się:
1) odprowadzenie [cieków do szczelnych zbiorni-

ków na nieczysto[ci ciekEe, docelowo do zbiorczej  
kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się lokalizację przy-
domowych oczyszczalni [cieków pod warunkiem 

wykonania badaG gruntowo-wodnych, które będą 
rzutowaEy na ewentualne dopuszczenie lokalizacji 
oraz wybór rodzaju oczyszczalni; 

8. rezerwuje się w pasach drogowych miejsca pod 
sieci kanalizacji sanitarnej.

§17. W zakresie gospodarki odpadami obowiązuje 
wstępna segregacja odpadów w miejscu powsta-
wania, wywóz odpadów na gminne skEadowisko 
odpadów.

§18. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia 
w gaz:

1) gazyfikacja zabudowy mieszkaniowej i usEugo-
wej zgodnie z warunkami jakim winny odpowiadać 
sieci gazowe wedEug obowiązujących przepisów od-
rębnych;

2) dopuszczenie eksploatacji gazu pEynnego kon-
fekcjonowanego w zbiornikach.

§19. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia 
w usEugi telekomunikacyjne:

1) pokrycie zapotrzebowania na usEugi telekomu-
nikacyjne z istniejących i projektowanych urządzeG  
infrastruktury telekomunikacyjnej;

2) rezerwuje się w pasach drogowych miejsca pod 
infrastrukturę telekomunikacyjną.

DziaE II 
Ustalenia szczegóEowe

§20.1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbo-
lem MN o pow. 2, 11 ha. 

2. Dopuszcza się urządzenia infrastruktury tech-
nicznej i komunikacji.

3. Na terenie, o których mowa w ust. 1 ustala 
się następujące zasady zagospodarowania terenu i 
ksztaEtowania zabudowy:

1) ustala się powierzchnię zabudowy dziaEki maks. 
30%; 

2) przy zagospodarowaniu dziaEki obowiązuje 
pozostawienie min. 60% powierzchni biologicznie 
czynnej;

3) ustala się następujące parametry zabudowy: 
a) maksymalna ilo[ć kondygnacji budynków 

mieszkalnych - dwie nadziemne, druga kondygnacja 
w  poddaszu, 

b) maksymalna ilo[ć kondygnacji budynków go-
spodarczo ｠ gararowych - jedna nadziemna, 

c) poziom zerowy budynków ｠ maks. 1,2 m po-
wyrej poziomu terenu,

d) wysoko[ć do okapu budynków mieszkalnych ｠ 
do 5,0 m,

e) wysoko[ć kalenicy budynków mieszkalnych ｠ 
do 11,0 m,

f) wysoko[ć kalenicy budynków gospodarczo - 
gararowych ｠ do 6,0 m,

g) dachy dwu- i wielospadowe, kąt nachylenia po-
Eaci dachowych do 45º z dopuszczeniem lukarn, i 
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naczóEków; dopuszcza się dachy jednospadowe dla 
budynków gospodarczo - gararowych; 

4) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ 
min. 10,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg  
wewnętrznych i min. 15,0 m od zewnętrznej kra-
wędzi jezdni drogi publicznej (gminnej nr 009861L);

5) obowiązuje strefa ochrony sanitarnej 50 m od 
granicy cmentarza z zakazem lokalizacji w jej zasię-
gu zabudowaG mieszkalnych. 

§21.1. Ustala się teren rolniczy oznaczony na ry-
sunku planu symbolem R o pow. 0,15 ha.

 2. Dopuszcza się urządzenia infrastruktury tech-
nicznej i komunikacji.

 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
zakaz zabudowy.

§22.1. Ustala się tereny komunikacji - dróg we-
wnętrznych (osiedlowych) oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KDW o pow. 0, 21 ha. 

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

1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 10,0 m, 
zgodnie z rysunkiem planu;

2) szeroko[ć jezdni min. 6,0 m; 

3) jezdnia musi speEniać warunki bezpieczeGstwa 
przeciwporarowego;

4) dopuszcza się drogę bez wyodrębnienia jezdni 
i chodników.

 DziaE III
 Postanowienia koGcowe

§23. Ustala się stawkę procentową jednorazowej 
opEaty od wzrostu warto[ci nieruchomo[ci w związ-
ku z uchwaleniem niniejszego planu w wysoko[ci: 2 
% wzrostu warto[ci (sEownie: dwa procent).

§24. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubelskiego.

§25. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy.

 
 Przewodniczący Rady Gminy

 Waldemar Nowosad
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O RÓĩNYM PRZEZNACZENIU

R

- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

- PROJEKTOWANE GRANICE PODZIAŁU DZIAŁEK
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ZaEącznik Nr 2
do uchwaEy Nr III/12/2010 

Rady Gminy  Siennica Rórana
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Rozstrzygniecie
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowo[ci Siennica Rórana (obręb Siennica 

Królewska MaEa)

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) oraz stanowiska Wójta Gminy Sienni-
ca Rórana z dnia  10 grudnia 2010 roku o braku 
uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowo[ci 
Siennica Rórana (obręb Siennica Królewska MaEa) 
w trakcie jego wyEorenia do publicznego wglądu 
stwierdza się, ir odstępuje się od rozstrzygnięcia.



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 38 ｠ 4195 ｠ Poz. 879 

ZaEącznik Nr 3
do uchwaEy Nr III/12/2010 

Rady Gminy  Siennica Rórana
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Rozstrzygniecie
o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowo[ci Siennica Rórana (obręb Siennica Królewska MaEa), 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej które nalerą do zadaG wEasnych gminy, oraz zasadach ich 

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (DZ. U. z 2003r., Nr 80, poz.717, z 
pópn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 
8 marca o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 
r., Nr 142, poz. 1591, z pópn. zm.) stwierdza się, 
ir realizacja ustaleG miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w miejscowo[ci Siennica 
Rórana (obręb Siennica Królewska MaEa) nie wy-
maga  realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 
oraz okre[lenia zasad ich finansowania, zgodnie z 
przepisami o finansach publicznych.


