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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: Dz.U. z 
2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, 
poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; 
Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 
1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, 
poz. 1203; Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 
175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; 
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 
138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241) ) oraz art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717; zm: Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41; 
Nr 141, poz. 1492; Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 
954; Nr 130, poz. 1087; Dz.U. z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 225, poz. 1635; Dz.U. z 2007 r. Nr 
127, poz. 880; Dz.U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227, 
Nr 199 poz. 1227, Nr 201, poz.1237, Nr 220, poz. 
1413) Rada Gminy Siedlec uchwala, co następuje:

§1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze Studium uwa-
runkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Siedlec ze zmianami, uchwala się 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla czę[ci wsi Siedlec - dziaEki nr ew. gr. 350/3, 
342/1, 592/2 oraz 599/7, zwany dalej planem.

§2. Plan obejmuje obszary, których granice okre-
[lono na rysunku planu.

§3. Integralną czę[ć uchwaEy stanowią:
1) rysunek planu, zatytuEowany Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla czę[ci wsi 
Siedlec - dziaEki nr ew. gr. 350/3, 342/1, 592/2 
oraz 599/7, opracowany w skali 1:1000, stanowią-
cy zaEącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Siedlec o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyEoronego do 
publicznego wglądu projektu planu, stanowiące za-
Eącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Siedlec o sposobie 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, oraz 
o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych, stanowiące zaEącznik nr 3.

DZIAD I
Przepisy ogólne

§4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dachu pEaskim ｠ nalery przez to rozumieć 

dach o spadku do 10º ze [cianami attykowymi ze 
wszystkich stron budynku, wyprowadzonymi ponad 
najwyrszy punkt poEaci dachu;

2) tablicach informacyjnych ｠ nalery przez to ro-
zumieć elementy systemu informacji gminnej, tury-
stycznej, przyrodniczej, tablice z nazwą ulicy, nu-
merem posesji, z oznaczeniem przyEączy urządzeG 
technicznych;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą najmniejszą odlegEo[ć, 
w jakiej mogą się znajdować budynki od linii rozgra-
niczającej terenu;

4) obowiązującej linii zabudowy ｠ nalery przez to 
rozumieć taką nieprzekraczalną linię zabudowy, na 
której muszą się znajdować [ciany frontowe budyn-
ków mieszkalnych; dla pozostaEych budynków obo-
wiązująca linia zabudowy stanowi nieprzekraczalną 
linię zabudowy;

5) obiektach infrastruktury technicznej ｠ nalery 
przez to rozumieć obiekty i sieci wodociągowe, ka-
nalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplne 
oraz elektroenergetyczne;

6) ogrodzeniu arurowym ｠ nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie, w którym udziaE powierzchni peE-
nej wynosi nie więcej nir 30%;

7) powierzchni zabudowy - nalery przez to rozu-
mieć powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzut 
pionowy nadziemnych zewnętrznych [cian budyn-
ków w stanie wykoGczonym;

8) reklamie ｠ nalery przez to rozumieć no[niki 
informacji wizualnej na temat towarów i usEug, w 
jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami 
konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

9) stacjach bazowych telefonii komórkowej ｠ na-
lery przez to rozumieć obiekty radiokomunikacyjne, 
skEadające się z urządzeG elektro-przesyEowych oraz 
konstrukcji wsporczej i zestawu anten;

10) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar o 
okre[lonym przeznaczeniu i zasadach zagospodaro-
wania, wyznaczony na rysunku liniami rozgranicza-
jącymi;

11) nieuciąrliwej dziaEalno[ci gospodarczej - na-
lery przez to rozumieć dziaEalno[ć, której wszelkie 
oddziaEywanie nie przekracza standardów jako[ci 
[rodowiska, okre[lonych w przepisach odrębnych, 
poza terenem, do którego inwestor ma tytuE praw-
ny.
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UCHWADA Nr XXXVII/240/10 RADY GMINY SIEDLEC

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czę[ci wsi Siedlec - dziaEki nr ew. 
gr. 350/3, 342/1, 592/2 oraz 599/7
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DZIAD II
Przepisy szczegóEowe

RozdziaE I
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania

§5. Granica obszarów objętych planem miejsco-
wym stanowi jednocze[nie linię rozgraniczającą te-
reny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasadach 
zagospodarowania.

§6. Na obszarze planu ustala się następujące prze-
znaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone na rysunku symbolami 1MN i 2MN;

2) teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie 
rolnym i ogrodniczym, oznaczony na rysunku sym-
bolem RM;

3) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na ry-
sunku symbolami 1KDW i 2KDW.

RozdziaE II
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego.

§7. 1. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania 
Eadu przestrzennego dopuszcza się lokalizowanie:

1) budynków i budowli o okre[lonych w planie 
parametrach, zgodnie z obowiązującymi i nieprze-
kraczalnymi liniami zabudowy oraz z przepisami od-
rębnymi z zastrzereniem pkt 11;

2) więcej nir jednego budynku na dziaEce budow-
lanej;

3) budynków, za wyjątkiem budynków mieszkal-
nych, przy granicach dziaEek budowlanych;

4) jednego wjazdu na dziaEkę budowlaną;
5) urządzeG budowlanych, związanych z obiekta-

mi budowlanymi sytuowanymi na terenie;
6) placów i miejsc postojowych, doj[ć i dojazdów 

zgodnie z przepisami odrębnymi;
7) obiektów maEej architektury;
8) [cierek pieszych i rowerowych;
9) tablic informacyjnych zgodnie z przepisami od-

rębnymi;
10) ogrodzeG arurowych z zastrzereniem §11, 

ust. 1 pkt 8;
11) obiektów infrastruktury technicznej z zastrze-

reniem ust.3 pkt 1, takre poza liniami zabudowy.
2. Ustala się:
1) ustawienie kalenicy gEównej budynków miesz-

kalnych równolegle w stosunku do drogi wewnętrz-
nej 2KDW na terenie 2MN;

2) kolorystykę pokryć dachowych dla dachów 
stromych w odcieniach szaro[ci, brązu i czerwieni;

3) kolorystykę elewacji w odcieniach pastelo-

wych.
3. Zakazuje się lokalizowania:
1) stacji bazowych telefonii komórkowej;
2) ogrodzeG z peEnych i arurowych prefabrykowa-

nych elementów betonowych;
3) reklam.

§8. Na terenie 1MN dopuszcza się lokalizowanie:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wol-

nostojących;
2) budynków gararowych;
3) budynków gospodarczych;
4) budynków sEurących prowadzeniu nieuciąrli-

wej dziaEalno[ci gospodarczej na dziaEce budowlanej 
o minimalnej powierzchni 4800m2.

§9. Na terenie 2MN dopuszcza się lokalizowanie:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wol-

nostojących;
2) budynków gararowych;
3) budynków gospodarczych.

§10. Na terenie RM dopuszcza się lokalizowanie:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wol-

nostojących;
2) budynków gararowych;
3) budynków gospodarczych;
4) budynków sEurących produkcji rolnej i ogrod-

niczej;
5) budynków sEurących prowadzeniu nieuciąrli-

wej dziaEalno[ci gospodarczej.

RozdziaE III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§11. 1. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) segregację i zagospodarowanie odpadów zgod-
nie z przepisami odrębnymi i planem gospodarki od-
padami;

2) ochronę powietrza, wód i powierzchni ziemi 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zachowanie drorno[ci cieków wodnych;
4) zachowanie sprawno[ci istniejącego systemu 

drenarskiego;
5) uzupeEnienie zagospodarowania zielenią urzą-

dzoną wszystkich wolnych od utwardzenia frag-
mentów na terenach 1MN, 2MN i RM;

6) zapewnienie przez inwestora okre[lonych w 
przepisach odrębnych dopuszczalnych poziomów 
haEasu w [rodowisku jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach 1MN i 
2MN;

7) zapewnienie przez inwestora okre[lonych prze-
pisami odrębnymi dopuszczalnych poziomów haEasu 
w [rodowisku jak dla terenów zabudowy zagrodo-
wej na terenie RM;

8) w przypadku przekroczenia dopuszczalnych po-
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ziomów haEasu w [rodowisku, ustala się lokalizowa-
nie ogrodzeG peEnych na terenach 1MN i 2MN od 
strony drogi wojewódzkiej oraz pasów zieleni zwar-
tej wzdEur granic nieruchomo[ci.

2. Dopuszcza się wykorzystanie nadmiaru mas 
ziemnych, pozyskanych podczas robót budowla-
nych na obszarze planu lub ich usuwanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

3. Zakazuje się:
1) lokalizowania inwestycji mogących znacząco 

oddziaEywać na [rodowisko, z wyjątkiem obiektów 
infrastruktury technicznej;

2) sadzenia drzew i krzewów w strefie kontro-
lowanej o szeroko[ci 3 m na kardą stronę od osi 
gazociągu wysokiego ci[nienia o [rednicy DN 300 
oraz w pasie 2 metrów z kardej strony od osi ga-
zociągu wysokiego ci[nienia o [rednicy DN 80 na 
terenie 1MN.

RozdziaE IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§12. W związku z lokalizacją w strefie ｧWｦ ochro-
ny archeologicznej ustala się uzgodnienie z odpo-
wiednim konserwatorem zabytków zamierzeG inwe-
stycyjnych w celu okre[lenia warunków realizacji 
inwestycji w zakresie ochrony zabytków archeolo-
gicznych, które mogą występować na terenach ob-
jętych planem.

RozdziaE V
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 

zabudowy

§13. 1. Na terenie 1MN ustala się:
1) powierzchnię zabudowy - nie większą nir 20% 

powierzchni dziaEki budowlanej;
2) powierzchnię zabudowy budynku sEurącego 

prowadzeniu nieuciąrliwej dziaEalno[ci gospodarczej 
nie większą nir 60% caEkowitej powierzchni zabu-
dowy na dziaEce budowlanej;

3) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - nie 
mniej nir 40% powierzchni dziaEki budowlanej;

4) dachy strome wielospadowe ze [cianami szczy-
towymi lub naczóEkowe, o jednakowym kącie na-
chylenia poEaci dachowych 35º- 45º, bez przesunięć 
kalenicy w pionie, z zastrzereniem pkt 5 i 6;

5) dopuszczenie stosowania dachów pEaskich nad:
a) takimi czę[ciami budynków mieszkalnych jak 

wykusze, lukarny,
b) parterowymi czę[ciami budynków mieszkal-

nych o wysoko[ci do 3,5 m,
c) gararami i budynkami gospodarczymi o wyso-

ko[ci do 3,5 m,
d) budynkami sEurącymi prowadzeniu nieuciąrli-

wej dziaEalno[ci gospodarczej o wysoko[ci do 3,5 
m;

6) powierzchnię dachów pEaskich, w tym tarasów 
urytkowych na dachu, nie większą nir 30% ogólnej 
powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego;

7) wysoko[ć budynku mieszkalnego ｠ nie większa 
nir 9,0 m, i nie większa nir 2 kondygnacje nadziem-
ne, w tym poddasze urytkowe;

8) wysoko[ć budynku gararowego lub gospodar-
czego - nie większa nir 4,5 m;

9) wysoko[ć budynku sEurącego prowadzeniu 
dziaEalno[ci gospodarczej ｠ nie większa nir 7 m i 1 
kondygnacja nadziemna;

10) poziom posadzki parteru - do 60 cm ponad 
poziomem terenu;

11) powierzchnię dziaEki budowlanej, z zastrzere-
niem ust. 2:

a) nie mniejszą nir 2000 m2, w przypadku loka-
lizacji wyEącznie budynków mieszkalnych, gararo-
wych i gospodarczych towarzyszących zabudowie 
mieszkaniowej;

b) nie mniejszą nir 4800 m2, w przypadku loka-
lizacji budynku mieszkalnego, budynków gararo-
wych i gospodarczych towarzyszących zabudowie 
mieszkaniowej i budynków sEurących prowadzeniu 
nieuciąrliwej dziaEalno[ci gospodarczej;

12) lokalizację miejsc postojowych w ilo[ci nie 
mniejszej nir:

a) 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) 1 miejsce na 100 m2 powierzchni caEkowitej 

budynku sEurącego prowadzeniu nieuciąrliwej dzia-
Ealno[ci gospodarczej;

13) zjazd z drogi wewnętrznej 1KDW.
2. Dopuszcza się wydzielenie dziaEek związanych 

z realizacją obiektów infrastruktury technicznej o 
powierzchni niezbędnej do realizacji inwestycji.

§14. 1. Na terenie 2MN ustala się:
1) powierzchnię zabudowy - nie większą nir 30% 

powierzchni dziaEki budowlanej;
2) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - nie 

mniej nir 30% powierzchni dziaEki budowlanej;
3) dachy strome wielospadowe ze [cianami szczy-

towymi lub naczóEkowe, o jednakowym kącie na-
chylenia poEaci dachowych 35º- 45º, bez przesunięć 
kalenicy w pionie, z zastrzereniem pkt 4 i 5;

4) dopuszczenie stosowania dachów pEaskich nad:
a) takimi czę[ciami budynków mieszkalnych jak 

wykusze, lukarny,
b) parterowymi czę[ciami budynków mieszkal-

nych o wysoko[ci do 3,5 m,
c) gararami i budynkami gospodarczymi o wyso-

ko[ci do 3,5 m;
5) powierzchnię dachów pEaskich, w tym tarasów 

urytkowych na dachu, nie większą nir 30% ogólnej 
powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego;

6) wysoko[ć budynku mieszkalnego ｠ nie większa 
nir 9,0 m, i nie większa nir 2 kondygnacje nadziem-
ne, w tym poddasze urytkowe;

7) wysoko[ć budynku gararowego lub gospodar-
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czego - nie większa nir 4,5 m;
8) poziom posadzki parteru - do 60 cm ponad po-

ziomem terenu;
9) powierzchnię dziaEki budowlanej, z zastrzere-

niem ust. 2, nie mniejszą nir 800 m2 ;
10) lokalizację miejsc postojowych w ilo[ci nie 

mniejszej nir 1 miejsce na 1 mieszkanie;
11) zjazd z drogi wewnętrznej 2KDW.
2. Dopuszcza się wydzielenie dziaEek związanych 

z realizacją obiektów infrastruktury technicznej o 
powierzchni niezbędnej do realizacji inwestycji.

§15. 1. Na terenie RM ustala się:
1) powierzchnię zabudowy - nie większą nir 30% 

powierzchni dziaEki budowlanej;
2) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - nie 

mniej nir 30% powierzchni dziaEki budowlanej;
3) dachy strome, dwu lub wielospadowe ze [cia-

nami szczytowymi lub naczóEkowe, o jednakowym 
kącie nachylenia poEaci dachowych 35º-45º, bez 
przesunięć kalenicy w pionie, z zastrzereniem pkt 
4 i 5;

4) dopuszczenie stosowania dachów pEaskich nad:
a) takimi czę[ciami budynków mieszkalnych jak 

wykusze, lukarny,
b) parterowymi czę[ciami budynków mieszkal-

nych o wysoko[ci do 3,5 m,
c) gararami i budynkami gospodarczymi o wyso-

ko[ci do 3,5 m,
d) budynkami sEurącymi prowadzeniu nieuciąrli-

wej dziaEalno[ci gospodarczej o wysoko[ci do 3,5 
m;

5) powierzchnię dachów pEaskich, w tym tarasów 
urytkowych na dachu, nie większą nir 30% ogólnej 
powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego;

6) wysoko[ć budynku mieszkalnego ｠ nie większa 
nir 9,0 m, i nie większa nir 2 kondygnacje nadziem-
ne, w tym poddasze urytkowe;

7) wysoko[ć budynku gararowego lub gospodar-
czego - nie większa nir 4,5 m

8) wysoko[ć budynku sEurącego prowadzeniu nie-
uciąrliwej dziaEalno[ci gospodarczej ｠ nie większa 
nir 7 m i 1 kondygnacja nadziemna;

9) wysoko[ć budynków sEurących produkcji rolnej 
i ogrodniczej -｠ nie większa nir 7 m i 1 kondygnacja 
nadziemna;

10) poziom posadzki parteru - do 60 cm ponad 
poziomem terenu;

11) powierzchnię dziaEki budowlanej nie mniejszą 
nir 1500 m2; z zastrzereniem ust. 2;

12) lokalizację miejsc postojowych w ilo[ci nie 
mniejszej nir:

a) 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) 1 miejsce na 100 m2 powierzchni caEkowitej 

budynku sEurącego prowadzeniu nieuciąrliwej dzia-
Ealno[ci gospodarczej lub produkcji rolnej i ogrodni-
czej;

13) zjazd z drogi publicznej, znajdującej się poza 
granicami planu.

1. Dopuszcza się wydzielenie dziaEek związanych 

z realizacją obiektów infrastruktury technicznej o 
powierzchni niezbędnej do realizacji inwestycji.

RozdziaE VI
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§16. Ustala się na terenie 1MN:
1) uwzględnienie ograniczeG wynikających z lo-

kalizacji stref ochronnych wyznaczonych przez od-
legEo[ci podstawowe dla gazociągów wysokiego 
ci[nienia poprzez uzgodnienie z zarządcą sieci gazo-
wej wykonywania obiektów budowlanych:

a) w odlegEo[ci do 15 m na kardą stronę od osi 
gazociągu o [rednicy DN 300,

b) w odlegEo[ci do 35 m na kardą stronę od osi 
gazociągu o [rednicy DN 80 za wyjątkiem budyn-
ków mieszkalnych, gararowych i gospodarczych to-
warzyszących zabudowie mieszkaniowej;

2) uwzględnienie ograniczeG wynikających z lo-
kalizacji strefy kontrolowanej o szeroko[ci 3 m na 
kardą stronę od osi gazociągu wysokiego ci[nienia 
o [rednicy DN 300 zgodnie z przepisami odrębnymi.

RozdziaE VII
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§17. 1. W zakresie modernizacji rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej ustala 
się:

1) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-
wych na terenie nieruchomo[ci, z zastrzereniem pkt 
2 i 3;

2) odprowadzenie [cieków w postaci wód opado-
wych i roztopowych z powierzchni utwardzonych 
do kanalizacji deszczowej;

3) do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej, 
oczyszczanie [cieków w postaci wód opadowych i 
roztopowych, przed wprowadzeniem ich do ziemi 
lub do wód, do jako[ci wymaganej w przepisach 
odrębnych, w przypadkach okre[lonych przepisami 
odrębnymi, w szczególno[ci z zanieczyszczonej po-
wierzchni szczelnej, parkingów o powierzchni po-
wyrej 0,1 ha oraz terenów skEadowych;

4) odprowadzanie [cieków bytowych do kana-
lizacji sanitarnej, a do czasu jej wybudowania do 
szczelnych zbiorników bezodpEywowych, regularnie 
oprórnianych, zgodnie z przepisami odrębnymi; do-
puszcza się stosowanie indywidualnych przydomo-
wych oczyszczalni [cieków;

5) odprowadzenie [cieków komunalnych do ka-
nalizacji sanitarnej, a w przypadku, gdy [cieki te 
przekraczają normatywne warto[ci dla [cieków ko-
munalnych, lokalizację urządzeG podczyszczających 
na terenie dziaEki; do czasu wybudowania kanaliza-
cji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie [cieków 
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komunalnych, po ich ewentualnym podczyszczeniu, 
do szczelnych zbiorników bezodpEywowych, regu-
larnie oprórnianych, zgodnie z przepisami odrębny-
mi;

6) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;
7) zasilanie w energię elektryczną z sieci elektro-

energetycznej;
8) zaopatrzenie w ciepEo w nowo projektowanych 

obiektach budowlanych z zastosowaniem technolo-
gii niskoemisyjnych, w tym paliw pEynnych, gazo-
wych i staEych oraz alternatywnych pródeE energii;

9) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do 
sieci zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Dopuszcza się:
1) roboty budowlane w zakresie sieci infrastruk-

tury technicznej, w tym w szczególno[ci sieci wo-
dociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, 
gazowej, ciepEowniczej;

2) lokalizowanie: sieci wodociągowej, gazowej, 
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz ka-
nalizacji sanitarnej i deszczowej i innych obiektów 
infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami od-
rębnymi;

3) skablowanie istniejącej sieci elektroenergetycz-
nej.

§18. 1. W zakresie modernizacji rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji, dla terenów 1KDW i 
2KDW ustala się:

1) funkcję dróg akcesyjnych wzdEur drogi woje-
wódzkiej;

2) zjazd z drogi wojewódzkiej:
a) na 1KDW ｠ poza granicami planu,
b) na 2KDW ｠ poprzez drogę gmina, poza grani-

cami planu;
3) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zgodnie 

z rysunkiem planu;
4) zagospodarowanie pasa drogowego w formie 

pieszo-jezdni z dopuszczeniem podziaEu na jezdnie 
i chodniki;

5) stosowanie nawierzchni rozbieralnych;
6) zachowanie ciągEo[ci powiązaG komunikacyj-

nych z zewnętrznym ukEadem, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

7) lokalizację zjazdów zgodnie z przepisami odręb-
nymi;

8) zagospodarowanie nieutwardzonych po-
wierzchni pasów drogowych zielenią niską.

2. Zakazuje się lokalizowania:
1) budynków oraz tymczasowych obiektów bu-

dowlanych;

2) ramp, schodów i pochylni obsEugujących obiek-
ty znajdujące się poza terenem drogi.

RozdziaE VIII
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§19. 1. Dopuszcza się:
1) lokalizowanie obiektów tymczasowych, nie-

zbędnych przy budowie budynków i budowli, zgod-
nych z podstawową funkcją terenu i wznoszonych 
na czas budowy;

2) morliwo[ć tymczasowego zastosowania in-
dywidualnych rozwiązaG w zakresie infrastruktury 
technicznej w zgodzie z przepisami odrębnymi, do 
czasu budowy sieci infrastruktury technicznej.

2. Ustala się lokalizację tymczasowego zjazdu 
z drogi wojewódzkiej na drogę 1KDW, do czasu 
wybudowania drogi akcesyjnej wzdEur drogi woje-
wódzkiej, obsEugującej tereny do niej przylegające.

RozdziaE IX
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4

§20. Ustala się stawkę sEurącą naliczeniu jednora-
zowych opEat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, w wysoko[ci 15%.

DZIAD III
Przepisy koGcowe

§21. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Wójtowi Gminy Siedlec.

§22. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

(-) Andrzej Kapmierczak
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Rada Gminy Siedlec nie rozstrzyga o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyEoronego do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla czę[ci wsi Sie-

dlec - dziaEki nr ew. gr. 350/3, 342/1, 592/2 oraz 
599/7, ze względu na to, re radne uwagi nie zostaEy 
wniesione.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) 
Rada Gminy Siedlec rozstrzyga, co następuje:

1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić będą wEa[ciwe jednostki gminne i przed-
siębiorstwa w kompetencji których lery rozwój sie-
ci: wodociągowej, docelowo kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej, energetycznej, gazowej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

2. Zadania w zakresie gospodarki odpadami re-
alizowane będą zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem 
gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów 
odrębnych.

3. Okre[lenie terminów i zasad realizacji:
1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w tym prawa budow-
lanego, o zamówieniach publicznych, o samorządzie 
gminnym, gospodarce komunalnej, ochronie [rodo-
wiska,

2) inwestycje z zakresu przesyEania i dystrybucji 
paliw gazowych i energii elektrycznej realizowane 
i finansowane będą w sposób okre[lony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Prawo energetyczne),

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
budowy docelowej kanalizacji sanitarnej, deszczo-

wej i sieci wodociągowej realizowane będzie wg 
zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego Gminy Siedlec lub na podsta-
wie porozumienia z innymi podmiotami.

4) inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych na 
inwestycje.

4. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej okre[lonych w planie.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-
przez:

1) wydatki z budretu gminy,
2) wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy ｠ w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
d) kredytów i poryczek bankowych,
e) innych [rodków zewnętrznych.
3) udziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieG o charakterze cywilno-prawnym lub w 
formie partnerstwa publiczno-prywatnego ｠ ｧPPPｦ, 
a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci.

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr XXXVII/240/10

Rady Gminy Siedlec
z dnia 30 marca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY SIEDLEC O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
WYDOqONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr XXXVII/240/10

Rady Gminy Siedlec
z dnia 30 marca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY SIEDLEC O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH 

FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH


