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UCHWAŁA Nr XLVII/334/2010 

RADY GMINY SIEDLCE 

z dnia 4 listopada 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlce,  

części wsi Białki i Grabianów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - z póŎn. 
zm.), w zwiņzku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z 
póŎn. zm.), Rada Gminy Siedlce uchwala, co na-
stňpuje: 

Dział I. 
Przepisy ogólne 

Rozdział 1. 
Ustalenia wstępne 

§ 1.1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Siedlce, czňŌci wsi 
Białki i Grabianów. 

2. Granice obszaru planu okreŌlone zostały na 
rysunku planu, o którym mowa w ust. 5 pkt 1. 

3. Powierzchnia obszaru objňtego planem wy-
nosi 55,06ha. 

4. Przedmiotem planu jest przeznaczenie tere-
nów wskazanych w studium, jako tereny aktywno-
Ōci gospodarczej (wielkopowierzchniowy obiekt 
handlowy i centrum logistyczne), pod obiekty han-
dlowe usługowe, składy i magazyny, produkcjň, 
tereny komunikacji drogowej. 

5. Załņcznikami do uchwały, stanowiņcymi in-
tegralnņ czňŌń tekstu uchwały, sņ: 

1) rysunek planu w skali 1:1 000, stanowiņcy za-
łņcznik nr 1, 

2) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej; które naleŐņ do zadaŊ własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, stano-
wiņcy załņcznik nr 2, 

3) wykaz uwag do planu, stanowiņcy załņcznik  
nr 3. 

§ 2.1. Uchwała niniejsza jest zgodna z ustale-
niami zmiany studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlce 
uchwalonego uchwałņ nr XXXVIII/262/2009 Rady 
Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2009r. 

2. Uchwała niniejsza jest realizacjņ uchwały nr 
XXXVIII/263/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 
grudnia 2009r. w sprawie przystņpienia do sporzņ-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla miejscowoŌci: Grabia-
nów, Białki, Ujrzanów, Joachimów. 

§ 3.1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objňtego planem; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przezna-
czeniu lub róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) symbole terenów okreŌlajņce funkcje terenów o 
róŐnym przeznaczeniu lub róŐnych zasadach 
zagospodarowania oraz kolejny numer terenu; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) miejsca włņczenia wewnňtrznej komunikacji 
terenów objňtych planem, do układu komunika-
cyjnego gminy (przyległych ulic). 

2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu majņ charakter informacyjny: 

1) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przezna-
czeniu lub róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia, połoŐone poza obszarem planu, wraz z 
symbolami terenów okreŌlajņcymi funkcje tere-
nów, zgodnie z obowiņzujņcym planem miej-
scowym; 

2) lokalizacja stanowisk archeologicznych; 

3) przebieg linii energetycznej 15 kV; 

4) granica wsi; 

5) strefa poŐņdanej lokalizacji działaŊ, minimalizu-
jņcych wpływ ustaleŊ planu na obszary o funk-
cjach mieszkaniowych, połoŐonych poza obsza-
rem planu. 

3. Liniowe oznaczenia graficzne wyznaczajņce 
granice stref, obszarów i terenów biegnņce na 
rysunku planu wzdłuŐ linii podziałów geodezyjnych 
lub linii rozgraniczajņcych naleŐy traktowań, jako 
oznaczenia biegnņce po tych liniach. 

§ 4.1. Ilekroń w przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1) dominantach architektonicznych – naleŐy 
przez to rozumień obiekty eksponowane w 
percepcji krajobrazu; 

2) dostňp do drogi publicznej - naleŐy przez to 
rozumień dostňp bezpoŌredni lub dostňp przez 
drogň wewnňtrznņ lub poprzez ustanowionņ 
prawnie słuŐebnoŌń gruntowņ; 

3) klasie drogi – naleŐy przez to rozumień, okre-
Ōlone w przepisach o warunkach technicznych 
jakim powinny odpowiadań drogi publiczne i 
ich usytuowanie, przyporzņdkowanie drodze 
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odpowiednich parametrów technicznych, wy-
nikajņcych z jej cech funkcjonalnych; 

4) linii rozgraniczajņcej - naleŐy przez to rozu-
mień linie, które wyznaczajņ tereny o róŐnym 
przeznaczeniu oraz róŐnym sposobie zago-
spodarowania i zabudowy; 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień liniň, w której moŐe byń 
umieszczona Ōciana frontowa budynku bez 
prawa jej przekroczenia; 

6) obiektach obsługi technicznej – naleŐy przez 
to rozumień obiekty infrastruktury technicznej, 
obsługi transportu publicznego, utrzymania 
dróg i zieleni, urzņdzenia wodne i inne słuŐņce 
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaŊ-
ców; 

7) planie – naleŐy przez to rozumień miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, o 
którym mowa w § 1, ust. 1; 

8) przeznaczeniu podstawowym – naleŐy przez 
to rozumień przeznaczenie wskazane dla tere-
nu, oznaczone symbolem terenu, którego 
udział w zagospodarowaniu terenu inwestycji 
- działki budowlanej, w granicach tego terenu 
wynosi minimum 60% udziału powierzchni 
uŐytkowej wszystkich budynków znajdujņcych 
siň na działce budowlanej; 

9) przeznaczeniu uzupełniajņcym – naleŐy przez 
to rozumień przeznaczenie wskazane dla tere-
nu oznaczonego symbolem terenu, którego 
udział w zagospodarowaniu terenu inwestycji 
- działki budowlanej w granicach tego terenu 
wynosi maksimum 40% udziału powierzchni 
uŐytkowej budynków znajdujņcych siň na tej 
działce; 

10) rysunku planu – naleŐy przez to rozumień gra-
ficzny zapis planu przedstawiony na mapie w 
skali 1:1000, stanowiņcy załņcznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały; 

11) terenie – naleŐy przez to rozumień teren o 
róŐnym przeznaczeniu oraz róŐnym sposobie 
zagospodarowania i zabudowy, wyznaczony 
liniami rozgraniczajņcymi, oraz okreŌlony 
symbolem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem 
planu; 

 

12) terenie inwestycji - naleŐy przez to rozumień 
działkň ewidencyjnņ, jej czňŌń lub grupň dzia-
łek ewidencyjnych o odpowiedniej wielkoŌci i 
kształcie, posiadajņcych dostňp do drogi pu-
blicznej i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 
które to cechy łņcznie decydujņ o spełnieniu 
wymogów realizacji na niej obiektów budow-
lanych, i minimalna powierzchnia wynosi 
1ha.; 

13) uciņŐliwej działalnoŌci gospodarczej – naleŐy 
przez to rozumień takņ działalnoŌń, która po-
woduje uciņŐliwoŌci w emisji substancji i 
energii oraz bňdņca przedsiňwziňciami mogņ-

cymi potencjalnie znaczņco oddziaływań na 
Ōrodowisko, dla których raport oddziaływania 
przedsiňwziňcia na Ōrodowisko moŐe byń 
wymagany; 

14) wskaŎniku intensywnoŌci zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień stosunek powierzchni cał-
kowitej wszystkich kondygnacji, bez piwnic, 
na danym terenie inwestycyjnym, na którym 
majņ stanņń budynki do powierzchni całkowi-
tej tego terenu inwestycyjnego; 

15) zieleni izolacyjnej - naleŐy przez to rozumień 
obowiņzkowe nasadzenie zieleni wysokiej i 
Ōredniej w zwartych zespołach, zwiņzanych 
ŌciŌle z ciņgami komunikacyjnymi, granicami 
terenów funkcjonalnych, stanowiņcych barie-
rň wizualnņ i akustycznņ; 

16) zjeŎdzie z drogi publicznej – naleŐy przez to 
rozumień, okreŌlone w przepisach o drogach 
publicznych i warunkach technicznych jakim 
powinny odpowiadań drogi publiczne i ich 
usytuowanie, połņczenie drogi publicznej z 
nieruchomoŌciņ połoŐonņ przy drodze oraz 
połņczenie drogi publicznej z drogņ nie bňdņ-
cņ drogņ publicznņ, stanowiņce bezpoŌrednie 
miejsce dostňpu do drogi publicznej, wraz z 
czňŌciņ tej drogi. 

2. Pojňcia uŐyte w niniejszej uchwale a niezdefi-
niowane w ust. 1 naleŐy rozumień zgodnie z po-
wszechnie obowiņzujņcymi przepisami odrňbnymi. 

§ 5. Ustala siň nastňpujņce zasady dotyczņce 
konstrukcji planu: 

1) ustalenia ogólne obowiņzujņ na całym terenie 
objňtym planem lub sņ przypisane odpowied-
nim oznaczeniom graficznym na rysunku planu; 

2) kaŐdy teren oznaczono na rysunku planu oraz w 
tekŌcie niniejszej uchwały unikalnym symbolem 
terenu literowo - cyfrowym. Symbol literowy 
oznacza przeznaczenie podstawowe terenu lub 
klasň drogi, nastňpujņca po nim liczba oznacza 
numer kolejnego terenu lub kolejny numer dro-
gi; 

3) ustalenia szczegółowe obowiņzujņ dla kaŐdego 
z terenów o róŐnym przeznaczeniu lub róŐnych 
zasadach zagospodarowania, zgodnie z ozna-
czeniem symbolu terenu; 

4) obowiņzuje osobna numeracja dla terenów o 
róŐnym przeznaczeniu lub róŐnych zasadach 
zagospodarowania i terenów dróg; 

5) ustalenia ogólne i ustalenia szczegółowe planu 
naleŐy stosowań łņcznie. 

§ 6.1. Na obszarze objňtym planem nie wystň-
pujņ: 

1) tereny górnicze, tereny naraŐone na niebezpie-
czeŊstwo powodzi oraz zagroŐone osuwaniem 
siň mas ziemnych; 

2) obszary przestrzeni publicznych; 

3) obszary rehabilitacji istniejņcej zabudowy i in-
frastruktury technicznej; 
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4) obszary wymagajņcych przekształceŊ lub rekul-

tywacji; 

5) pomniki zagłady wraz z ich strefami ochronny-
mi; 

6) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz tereny 
słuŐņce organizacji imprez masowych; 

7) formy prawnej ochrony przyrody, o których 
mowa w przepisach odrňbnych; 

8) obiekty wpisane do rejestru zabytków Mazo-
wieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków; 

9) dobra kultury współczesnej. 

2. Plan nie zawiera ustaleŊ dla wymienionych w 
ust. 1 obszarów, terenów, form i obiektów. 

3. Plan nie ustala szczególnych warunków za-
gospodarowania terenów i ograniczeŊ w ich uŐyt-
kowaniu oraz zakazu zabudowy. 

Dział II. 
Ustalenia ogólne 

Rozdział 2. 
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów 

§ 7. Ustala siň tereny o nastňpujņcym przezna-
czeniu lub nastňpujņcych zasadach zagospodaro-
wania wyznaczone liniami rozgraniczajņcymi i 
oznaczone symbolem terenu zgodnie z rysunkiem 
planu: 

1) UC/P/U – teren wielkopowierzchniowych obiek-
tów handlowych, teren usług, teren składów, 
teren magazynów, teren produkcji, teren par-
kingów i dróg wewnňtrznych, teren usług ob-
sługi komunikacji samochodowej; 

2) KDG – teren dróg publicznych – droga powia-
towa klasy głównej. 

 

Rozdział 3. 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 8.1. Ustala siň nieprzekraczalne linie zabudo-
wy, wskazane na rysunku planu, które odnoszņ siň 
do głównych brył budynków. 

2. Linie zabudowy oprócz uwidocznionych na 
rysunku planu winny byń zgodne z przepisami 
odrňbnymi. 

3. W wypadku dokonania zmian w podziale te-
renów oraz wytyczenia i wydzielenia ulic we-
wnňtrznych stosownie do § 23, ust. 3, ustala siň, 
połoŐenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odle-
głoŌci minimum 5m, od zewnňtrznej granicy no-
wej, wydzielonej ulicy wewnňtrznej. 

4. Zasada, o której mowa w ust 3 nie odnosi siň 
do nieprzekraczalnych linii zabudowy wskazanych 
na rysunku planu. 

5. Dopuszcza siň lokalizowanie przestrzennych 
form reklamy. 

6. Dopuszcza siň realizowanie budynków głów-
nych na terenie inwestycji w postaci dominant 
architektonicznych, z zastrzeŐeniem § 46 pkt 5 lit d). 

Rozdział 4. 
Ustalenia dotyczące wymagań  

wynikających z potrzeb kształtowania terenów 
przeznaczonych na cele publiczne 

§ 9. Plan wyznacza teren przeznaczony na cele 
publiczne: teren dróg publicznych KDG-1 - droga 
klasy głównej. 

§ 10. Wszelkie niezbňdne dla prawidłowego 
funkcjonowania gminy obiekty i urzņdzenia, a w 
szczególnoŌci: obiekty obsługi technicznej, urzņ-
dzenia wodne i melioracyjne, drogi wewnňtrzne, 
ŌcieŐki rowerowe, zieleŊ moŐna realizowań na kaŐ-
dym terenie funkcjonalnym, w sposób nie kolidu-
jņcy z innymi ustaleniami planu, przepisami od-
rňbnymi i zasadami współŐycia społecznego. 

Rozdział 5. 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska  

i krajobrazu kulturowego 

§ 11. Ustala siň zakaz lokalizowania obiektów i 
urzņdzeŊ mogņcych zawsze znaczņco oddziaływań 
na Ōrodowisko, dla których sporzņdzenie raportu 
jest wymagane, zgodnie z przepisami odrňbnymi, z 
wyłņczeniem obiektów i urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej, słuŐņcych poprawie stanu Ōrodowiska, 
obsłudze terenu inwestycji oraz mieszkaŊców gmi-
ny i miasta Siedlce, pod warunkiem zastosowania 
najkorzystniejszych rozwiņzaŊ, z punktu widzenia 
ochrony Ōrodowiska i ochrony przyrody. 

§ 12.Ustala siň zakaz: składowania wszelkich 
odpadów niebezpiecznych na całym obszarze objň-
tym niniejszņ uchwałņ. 

§ 13. Ustala siň, Őe przekroczenia dopuszczal-
nych wielkoŌci emisji substancji i energii, w szcze-
gólnoŌci dotyczņce wytwarzania hałasu, wibracji, 
promieniowania, zanieczyszczania powietrza, gle-
by, wód powierzchniowych i podziemnych, oddzia-
łujņcych na Ōrodowisko, ma zamykań siň na terenie 
inwestycji, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny. 

§ 14. Dopuszcza siň wszelkie instalacje majņce 
na celu ograniczenie promieniowania i hałasu. 

§ 15. Ustala siň, Őe minimum 20% kaŐdego te-
renu inwestycji stanowiń bňdzie powierzchnia bio-
logicznie czynna. 

§ 16. Ustala siň zakaz wykonywania prac ziem-
nych trwale zniekształcajņcych i obniŐajņcych wa-
lory krajobrazowe. 

§ 17. Ustala siň obowiņzek zagospodarowania 
zieleniņ, w tym zieleniņ zimozielonņ, wszystkich 
terenów niezabudowanych i nieutwardzonych. 

§ 18.1. Ustala siň nakaz podjňcia działaŊ mini-
malizujņcych uciņŐliwy wpływ terenów inwestycyj-
nych na tereny o funkcji mieszkaniowej, połoŐone 
na północ od terenu objňtego przedmiotowym 
planem miejscowym. 
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2. W zaleŐnoŌci od przyjňtych szczegółowych 
rozwiņzaŊ w zakresie zagospodarowania terenu 
obowiņzek, o którym mowa w ust 1 naleŐy realizo-
wań w strefie poŐņdanej lokalizacji działaŊ, mini-
malizujņcych wpływ ustaleŊ planu na obszary o 
funkcjach mieszkaniowych, połoŐonych poza ob-
szarem planu, poprzez zastosowanie, co najmniej 
jednego z poniŐszych rozwiņzaŊ: 

1) pasa zieleni izolacyjnej, o szerokoŌci min. 8m. 

2) rozwiņzaŊ technicznych w postaci ekranów 
akustycznych, 

3) innych niewymienionych powyŐej, technicznych 
sposobów ograniczajņcych uciņŐliwoŌń terenu 
UC/P/U. 

3. ZieleŊ izolacyjna musi mień charakter piňtro-
wy i naleŐy komponowań jņ z gatunków miesza-
nych z obowiņzkowym udziałem gatunków zimo-
zielonych. 

Rozdział 6. 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony  

dziedzictwa kulturowego 

§ 19.1. Na obszarze objňtym ustaleniami planu 
wskazuje siň miejsca lokalizacji stanowisk arche-
ologicznych nr ewid: AZP 59-78/5 i AZP 59-78/6, 
których lokalizacja wskazana jest na załņczniku 
graficznym nr 1. 

2. Dla obszaru, o którym mowa w ust. 1 ustala 
siň: 

1) obowiņzek zasiňgniňcia opinii Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków dotyczņcy prowadze-
nia wszelkich ziemnych działaŊ inwestycyjnych 
i projektowych; 

2) nadzór archeologiczny dla prac ziemnych zwiņ-
zanych z budowņ obiektów kubaturowych, dróg 
wewnňtrznych i infrastruktury technicznej pod-
ziemnej. 

Rozdział 7. 
Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego  

i zasad obsługi komunikacyjnej 

§ 20. Ustala siň zasady budowy systemów ko-
munikacji poprzez okreŌlenie: 

1) zasad obsługi komunikacyjnej przez układ pod-
stawowy i obsługujņcy; 

2) przeznaczenia terenu dla drogi publicznej; 

3) linii rozgraniczajņcych dla terenów drogi pu-
blicznej; 

4) klasy drogi publicznej; 

5) zasad kształtowania układu obsługujņcego, 
tworzonego przez drogi wewnňtrzne; 

6) zasad lokalizacji zjazdów z dróg publicznych; 

7) zasad obsługi komunikacjņ zbiorowņ; 

8) zasad usytuowania ŌcieŐek rowerowych; 

9) zasad usytuowania urzņdzeŊ dla ruchu piesze-
go. 

 

§ 21. Ustala siň rozbudowň i przebudowň istnie-
jņcej drogi powiatowej nr 3686W klasy drogi głów-
nej na terenie oznaczonym symbolem przeznacze-
nia KDG-1. 

§ 22. Podstawowy układ uliczny obszaru objň-
tego ustaleniami planu, słuŐņcy powiņzaniom o 
znaczeniu ponadlokalnym - zewnňtrznym obszaru 
tworzņ nastňpujņce drogi publiczne: 

1) droga krajowa nr 2 o przebiegu granica paŊ-
stwa - Terespol – Siedlce – Warszawa – Konin – 
PoznaŊ – Nowy TomyŌl – Słubice – granica 
paŊstwa, klasy drogi głównej ruchu przyspie-
szonego, przebiegajņca po południowej stronie 
terenu objňtego planem, oznaczona informa-
cyjnie symbolem KDGP, zapewniajņca powiņ-
zania miňdzyregionalne i regionalne; 

2) droga powiatowa nr 3683W o przebiegu Siedlce 
– droga krajowa nr 2, klasy drogi głównej, prze-
biegajņca po zachodniej stronie terenu objňtego 
planem i na terenie oznaczonym symbolem te-
renu KDG-1, zapewniajņca powiņzania z drogņ 
krajowņ numer 2 oraz regionalne i lokalne. 

§ 23.1. Ustala siň, Őe układ obsługujņcy tworzyń 
bňdņ drogi wewnňtrzne wyprowadzajņce ruch na 
drogi wymienione w § 22. Drogi wewnňtrzne ob-
sługiwań bňdņ zagospodarowanie, poprzez stoso-
wanie zjazdów z tych dróg do poszczególnych te-
renów inwestycyjnych i obiektów bez ograniczeŊ. 

2. Przebiegów dróg wewnňtrznych nie wskazuje 
siň na rysunku planu miejscowego. 

3. Przebiegi dróg wewnňtrznych naleŐy wyzna-
czań w zaleŐnoŌci od potrzeb, wynikajņcych z zago-
spodarowania oraz wielkoŌci i charakteru ruchu, z 
uwzglňdnieniem poniŐszych zasad: 

1) minimalna szerokoŌń drogi wewnňtrznej w li-
niach rozgraniczajņcych nie powinna byń 
mniejsza niŐ 10m, 

2) szerokoŌń jezdni nie moŐe byń mniejsza niŐ 
5,0m, 

3) drogi wewnňtrzne realizowane jako siňgacze 
dojazdowe powinny byń wyposaŐone w plac 
manewrowy do zawracania, zgodnie z przepi-
sami odrňbnymi. 

§ 24.1. Na terenie oznaczonym symbolem prze-
znaczenia KDG, zakazuje siň wprowadzania wszel-
kich urzņdzeŊ, budowli i budynków niezwiņzanych 
z przeznaczeniem terenu, z wyłņczeniem obiektów i 
urzņdzeŊ pomocniczych dla funkcji podstawowej 
oraz z wyłņczeniem sieci infrastruktury technicznej 
niezwiņzanej z drogņ. 

2. Dopuszcza siň lokalizacjň urzņdzeŊ pomocni-
czych oraz urzņdzeŊ słuŐņcych przewozom regu-
larnym osób. 

§ 25. Ustala siň nastňpujņce zasady lokalizacji 
zjazdów z dróg publicznych: 

1) przy pomocy nie wiňcej niŐ dwóch zjazdów z 
jezdni drogi powiatowej nr 3686W, na warun-
kach okreŌlonych przez zarzņdcň drogi, przy 
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czym odległoŌń pomiňdzy tymi zjazdami po-
winna umoŐliwiań wyposaŐenie zjazdów w do-
datkowe pasy ruchu dla pojazdów skrňcajņcych 
z drogi powiatowej, zjazdy powinny umoŐliwiań 
wszystkie relacje skrňtne; 

2) ustala siň zjazdy, o których mowa w pkt 1 w 
nastňpujņcych miejscach: 

a) na odcinku od ok. 520,0 do ok. 580,0m od 
skrzyŐowania z drogņ krajowņ nr 2, oznaczo-
nym na rysunku planu nr 1, 

b) na odcinku od ok. 340,0 do ok. 440,0m od 
skrzyŐowania z drogņ krajowņ nr 2, oznaczo-
nym na rysunku planu nr 2, 

3) dopuszcza siň lokalizacjň zjazdu z wykorzysta-
niem istniejņcego skrzyŐowania drogi powiato-
wej nr 3686W z drogņ gminnņ przez wieŌ Gra-
bianów i drogņ serwisowņ przebiegajņcņ po 
północnej stronie jezdni drogi krajowej nr 2, w 
miejscu oznaczonym na rysunku planu nr 3; 

4) dopuszcza siň lokalizacjň bez ograniczeŊ zjaz-
dów z jezdni drogi serwisowej, znajdujņcej siň 
w pasie drogowym drogi krajowej nr 2, prze-
biegajņcej po północnej stronie jezdni tej drogi. 

§ 26.1. Ustala siň obsługň obszaru komunikacjņ 
zbiorowņ – autobusowņ. 

2. Ustala siň prowadzenie komunikacji autobu-
sowej drogņ publicznņ klasy drogi głównej ozna-
czonej symbolem przeznaczenia KDG-1, wraz z 
realizacjņ urzņdzeŊ słuŐņcych tej komunikacji na 
tych terenach. 

3. Dopuszcza siň prowadzenie komunikacji au-
tobusowej drogami wewnňtrznymi, wraz z realiza-
cjņ urzņdzeŊ słuŐņcych tej komunikacji na tych 
terenach. 

4. Dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ słuŐņcych 
obsłudze obszaru komunikacjņ zbiorowņ, w tym 
zatok autobusowych i wiat przystankowych na 
terenach funkcjonalnych sņsiadujņcych z terenami 
dróg publicznych na warunkach uzgodnionych z 
zarzņdcņ drogi, właŌcicielem i władajņcym tere-
nem. 

§ 27.1. Dla zaspokojenia potrzeb parkingowych 
ustala siň realizowanie stanowisk postojowych na 
terenie własnym kaŐdej inwestycji, według nastň-
pujņcych wskaŎników: 

1) dla wielkopowierzchniowych obiektów handlo-
wych i handlowo-usługowych minimum 25 
miejsc postojowych / 1000m2 powierzchni 
sprzedaŐy, 

2) dla pozostałych obiektów handlu i usług min. 
20 miejsc postojowych / 1000m2 powierzchni 
uŐytkowej oraz minimum 20 miejsc postojo-
wych / 100 zatrudnionych dla wszystkich obiek-
tów handlowo-usługowych, 

3) dla magazynów i hurtowni – minimum 2 miej-
sca postojowe dla obiektów do 1000m2 po-
wierzchni uŐytkowej, przy powierzchni wiňkszej, 
dodatkowo 1 miejsce postojowe na kaŐde roz-

poczňte 1000m2 powierzchni uŐytkowej oraz 
minimum 30 miejsc postojowych /100 zatrud-
nionych dla wszystkich obiektów, 

4) dla biur i administracji minimum 30 miejsc 
postojowych / 1000m2 powierzchni uŐytkowej, 

5) dla obiektów produkcyjnych minimum  
30 miejsc postojowych / 100 zatrudnionych. 

2. Dopuszcza siň realizacjň miejsc postojowych 
w liniach rozgraniczajņcych dróg publicznych klasy 
głównej i dróg wewnňtrznych w formie zatok i 
pasów postojowych, na warunkach okreŌlonych w 
przepisach odrňbnych oraz w uzgodnieniu z za-
rzņdcņ drogi. Miejsca te mogņ byń wliczane do 
bilansu parkingowego inwestycji wyłņcznie na 
odcinkach drogi przylegajņcych do inwestycji i pod 
warunkiem, Őe nie zostały uwzglňdnione w bilansie 
parkingowym innych inwestycji. 

3. Parkowanie w pasie drogowym i na terenach 
dróg wewnňtrznych jest dopuszczalne pod warun-
kiem zapewnienia wymaganych warunków dla 
ruchu pieszego i kołowego, w tym rowerowego. 

4. Ustala siň, Őe potrzeby w zakresie parkowania 
dla inwestycji, których program zagospodarowania 
odbiega od standardowego, okreŌlane bňdņ indy-
widualnie, w zaleŐnoŌci od wielkoŌci generowane-
go ruchu, nie mniej jednak niŐ ustalone w ust. 1. 

5. Ustala siň nakaz realizowania na terenie wła-
snym kaŐdej inwestycji stanowisk postojowych dla 
rowerów w liczbie minimum 1 miejsce dla roweru 
na kaŐde 20 miejsc dla samochodów. 

Rozdział 8. 
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji,  

rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej oraz obsługi w zakresie  

infrastruktury technicznej 

§ 28.1. Ustalenia planu nie ograniczajņ moŐli-
woŌci likwidacji, modernizacji lub rozbudowy ist-
niejņcej infrastruktury technicznej i nie ograniczajņ 
rozwiņzaŊ zamiennych projektowanej infrastruktu-
ry technicznej, pod warunkiem zapewnienia wła-
Ōciwej obsługi infrastrukturņ technicznņ terenów 
zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu; w szcze-
gólnoŌci właŌciwej przeznaczeniu i zasadom zago-
spodarowania terenów. 

2. Plan dopuszcza w uzgodnieniu z gestorami 
sieci: 

1) korekty przebiegu tras istniejņcych sieci infra-
struktury technicznej, 

2) całkowitņ przebudowň istniejņcych sieci infra-
struktury technicznej. 

3. Sieci infrastruktury technicznej powinny byń 
prowadzone przez tereny przeznaczone na cele 
publiczne, w szczególnoŌci przez tereny dróg pu-
blicznych, przy spełnieniu warunków okreŌlonych 
w przepisach odrňbnych. 

4. W przypadku braku moŐliwoŌci prowadzenia 
sieci infrastruktury technicznej przez tereny dróg 
publicznych lub inne tereny publiczne dopuszcza 
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siň prowadzenie sieci infrastruktury technicznej 
przez tereny przeznaczone na inne cele, zgodnie z 
przepisami odrňbnymi. 

5. W ramach linii rozgraniczajņcych tereny dróg 
publicznych oraz wewnňtrznych, stanowiņcych 
dostňp do terenów inwestycyjnych, naleŐy rezer-
wowań pasy terenu dla urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej. 

§ 29. Ustala siň nastňpujņce ogólne zasady do-
tyczņce zaopatrzenia w wodň: 

1) tereny inwestycyjne oraz budynki muszņ byń 
podłņczone do gminnej sieci wodociņgowej i 
posiadań przyłņcze wodociņgowe umoŐliwiajņ-
ce pobór wody zgodny z funkcjņ i sposobem 
zagospodarowania, 

2) dla instalacji wodochłonnych dopuszcza siň 
pobór wody z własnych studni wykonanych w 
granicach terenów inwestycyjnych, zgodnie z 
przepisami odrňbnymi. 

§ 30. Ustala siň nastňpujņce zasady odprowa-
dzania Ōcieków bytowo-gospodarczych i przemy-
słowych: 

1) Odprowadzenie Ōcieków bytowo - gospodarcze 
i przemysłowe dopuszcza siň wyłņcznie sieciņ 
kanalizacyjnņ, 

2) realizowane przyłņcza kanalizacyjne powinny 
umoŐliwiań odprowadzenie Ōcieków bytowo-
gospodarczych i przemysłowych do oczyszczal-
ni Ōcieków, w stopniu wystarczajņcym dla ob-
sługi funkcji, sposobu zagospodarowania i za-
budowy terenu inwestycji. 

§ 31.1. Ustala siň nastňpujņce zasady odprowa-
dzania wód opadowych i roztopowych: 

1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
musi nastņpiń do lokalnej sieci kanalizacji desz-
czowej, 

2) wprowadza siň obowiņzek retencjonowania 
wód opadowych i roztopowych na terenie in-
westycji przed zrzutem do wód lub do ziemi, 

3) wprowadza siň obowiņzek podczyszczenia wód 
opadowych i roztopowych dla terenów ozna-
czonych symbolem przeznaczenia UC/P/U-1. 

2. Zrzut podczyszczonych wód opadowych i roz-
topowych moŐe nastņpiń: 

1) do rzeki Muchawki za poŌrednictwem odkrytych 
rowów, połoŐonych poza obszarem planu miej-
scowego, 

2) podziemnych i powierzchniowych zbiorników 
retencyjnych, 

3) do gruntu, w ramach powierzchni biologicznie 
czynnej. 

3. Ustala siň obowiņzek odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych z terenu drogi KDG-1 do 
rowów przydroŐnych. 

§ 32. Ustala siň nastňpujņce ogólne zasady do-
tyczņce zaopatrzenia w gaz: 

1) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Ōredniego 
ciŌnienia, 

2) moŐliwoŌń budowy, przebudowy i rozbudowy 
sieci gazowej wraz z przyłņczeniami 

§ 33. Ustala siň nastňpujņce ogólne zasady za-
opatrzenia w energiň elektrycznņ: 

1) zasilanie w energiň elektrycznņ, co najmniej 
dwustronnie z istniejņcych, modernizowanych i 
rozbudowywanych linii Ōredniego napiňcia 
15kV oraz niskiego napiňcia 0,4kV, znajdujņcych 
siň na terenie objňtym planem lub poza nim, 

2) zaleca siň przebudowň i realizacjň nowych od-
cinków linii Ōredniego napiňcia 15 kV jako pod-
ziemnņ, 

3) w przypadku lokalizowania na terenie inwestycji 
funkcji produkcyjnej o charakterze energo-
chłonnym dopuszcza siň posadowienie stacji 
GPZ 110/15kV, zasilanej z projektowanej stacji 
RPZ Ujrzanów lub istniejņcego GPZ połoŐonego 
na terenie miasta, 

4) sień elektroenergetycznņ niskiego napiňcia na-
leŐy realizowań jako podziemnņ, 

5) moŐliwoŌń realizowania stacji transformatoro-
wych na wszystkich terenach inwestycyjnych w 
zaleŐnoŌci od potrzeb, 

6) zaleca siň realizacjň stacji transformatorowych 
w formie kontenerów lub stacji wbudowanych 
w budynki. 

§ 34. W zakresie zaopatrzenia w energiň cieplnņ 
ustala siň, Őe wszystkie budynki muszņ posiadań 
indywidualne Ŏródła dostarczania ciepła w stopniu 
wystarczajņcym dla prawidłowego uŐytkowania 
zgodnego z funkcjņ, z preferowanym wykorzysta-
niem energii elektrycznej, gazu ziemnego, gazu 
płynnego, oleju niskosiarkowego lub odnawial-
nych Ŏródeł energii. 

§ 35.1. Ustala siň nastňpujņce ogólne zasady 
dotyczņce telekomunikacji: 

1) zaspokojenie potrzeb poprzez istniejņcņ i pro-
jektowanņ sień telekomunikacyjnņ, 

2) w liniach rozgraniczajņcych dróg stanowiņcych 
dostňp do terenów inwestycyjnych naleŐy re-
zerwowań pasy pod budowň linii teletechnicz-
nych, 

3) sień telekomunikacyjnņ naleŐy realizowań obo-
wiņzkowo jako podziemnņ. 

2. Ustala siň moŐliwoŌń realizacji masztów tele-
fonii komórkowej, z wyłņczeniem obszaru KDG-1. 

§ 36. W zakresie zasad gospodarki odpadami 
ustala siň: 

1) selektywnņ zbiórkň odpadów stałych, groma-
dzonych na terenie inwestycji lub w miejscach 
wyznaczonych przez organy gminy, do czasu 
ich wywozu, 

2) odpady bňdņ regularnie wywoŐone przez wy-
specjalizowane firmy, poza teren obowiņzywa-
nia planu miejscowego, zgodnie z przepisami 
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odrňbnymi i na warunkach okreŌlonych w prze-
pisach gminnych w tej mierze, 

3) ustala siň, Őe odpady przemysłowe i technolo-
giczne bňdņ przekazywane do odzysku, uniesz-
kodliwiania i magazynowania, poza teren objňty 
planem, 

4) podczas magazynowania odpadów naleŐy za-
bezpieczyń je przed infiltracjņ do gruntu. 

§ 37. Dopuszcza siň moŐliwoŌń wyłņczenia z 
ewidencji istniejņcych urzņdzeŊ melioracyjnych w 
postaci rowów otwartych. 

§ 38. Ustala siň moŐliwoŌń przebudowy istniejņ-
cych rowów melioracyjnych na potrzeby odprowa-
dzania wód opadowych i roztopowych, o których 
mowa w § 37. 

Rozdział 9. 
Ustalenia wynikające z potrzeb obrony cywilnej 

i ochrony przeciwpożarowej 

§ 39. Ustala siň zasady wynikajņce z potrzeb 
obrony cywilnej i ochrony przeciwpoŐarowej: 

1) obiekty budowlane naleŐy projektowań w spo-
sób zapewniajņcy ochronň ludnoŌci zgodnie z 
wymaganiami obrony cywilnej okreŌlonymi w 
przepisach odrňbnych, 

2) obiekty budowlane naleŐy projektowań i budo-
wań zgodnie z wymogami ochrony przeciwpo-
Őarowej, okreŌlonymi w przepisach odrňbnych. 

Rozdział 10. 
Ustalenia dotyczące zasad i warunków podziału 

oraz scalania działek ewidencyjnych 

§ 40. KaŐdy teren inwestycyjny winien posia-
dań: 

1) dostňp do drogi publicznej, 

2) moŐliwoŌń realizowania miejsc postojowych dla 
samochodów w iloŌci okreŌlonej w § 27, 

3) moŐliwoŌń wydzielenia miejsc właŌciwego 
gromadzenia odpadów, 

4) moŐliwoŌń przyłņczenia do sieci infrastruktury 
technicznej. 

§ 41.1. Ustala siň, Őe wielkoŌń terenu inwesty-
cyjnego nie moŐe byń mniejsza niŐ 1ha, z wyjņt-
kiem usług obsługi komunikacji samochodowej. 

2. Ustala siň, Őe wielkoŌń terenu inwestycyjnego 
dla usług obsługi komunikacji samochodowej nie 
moŐe byń mniejsza niŐ 0,4ha. 

§ 42.1. Ustala siň, Őe na cele budowy obiektów 
infrastruktury technicznej wielkoŌń działek ewiden-
cyjnych oraz minimalne ich fronty naleŐy kształto-
wań w zaleŐnoŌci od potrzeb. 

2. Na cele, o których mowa w ust. 1 dopuszcza 
siň wydzielanie nowych działek ewidencyjnych o 
powierzchni mniejszej niŐ okreŌlona w § 41. 

§ 43. Dopuszcza siň podział wewnňtrzny i scale-
nia poszczególnych terenów inwestycyjnych zgod-
nie z potrzebami inwestora. 

§ 44. Przy ustalaniu parametrów terenów inwe-
stycyjnych naleŐy przyjņń: 

1) minimalnņ wielkoŌń terenu inwestycyjnego 
naleŐy odnieŌń do zapisów § 41, 

2) dopuszcza siň 30° odchylenie od kņta prostego 
połoŐenia granic terenu inwestycyjnego w sto-
sunku do pasa drogowego, 

3) minimalny front terenu inwestycyjnego na cele 
zabudowy, o której mowa w § 46 - 40,0m. 

Rozdział 11. 
Ustalenia dotyczące sposobu tymczasowego  

zagospodarowania, urządzania  
i użytkowania terenów 

§ 45. Ustala siň zakaz tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów za 
wyjņtkiem: 

1) wykorzystania zgodnego z dotychczasowym 
uŐytkowaniem, 

2) zagospodarowania zwiņzanego z realizowaniem 
inwestycji budowlanej. 

Dział III. 
Ustalenia szczegółowe 

Rozdział 12. 
Ustalenia szczegółowe w zakresie przeznaczenia  

i zagospodarowania terenów funkcjonalnych,  
w tym parametry i wskaźniki kształtowania  
zabudowy oraz zagospodarowania terenu  

oraz gabaryty obiektów i wskaźniki  
intensywności zabudowy 

§ 46. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem przeznaczenia UC/P/U -1 ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren wielkopo-
wierzchniowych obiektów handlowych, teren 
usług, teren składów, teren magazynów, teren 
produkcji, teren parkingów i dróg wewnňtrz-
nych, teren usług obsługi komunikacji samo-
chodowe, 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – biura zwiņzane z 
obsługņ funkcji podstawowej, urzņdzenia towa-
rzyszņce niezbňdne do funkcjonowania terenów 
okreŌlonych w pkt 1, zieleŊ izolacyjna, 

3) dla funkcji jak w pkt 1 dopuszcza siň działalnoŌń 
uciņŐliwņ, mogņcņ potencjalnie znaczņco od-
działywań na Ōrodowisko, dla której sporzņdze-
nie raportu oddziaływania na Ōrodowisko moŐe 
byń wymagane, 

4) minimalna powierzchnia sprzedaŐy wielkopo-
wierzchniowego obiektu handlowego – 2000m2, 

5) warunki, zasady i standardy kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dopuszcza siň realizacjň hal i budynków: 
handlowych, usługowych, hotelowych, ma-
gazynowych, gospodarczych i garaŐowych, 
zwiņzanych z przeznaczeniem terenu ustalo-
nym w pkt 1, 

b) zakaz budowy budynków mieszkalnych, 
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c) dopuszczalna wysokoŌń zabudowy do 25m 
powyŐej poziomu terenu liczonego od Ōred-
niej rzňdnej terenu, 

d) maksymalna wysokoŌń kominów, masztów 
antenowych, urzņdzeŊ technologicznych nie 
moŐe byń wyŐsza niŐ 100m powyŐej poziomu 
terenu, 

e) maksymalna iloŌń kondygnacji naziemnych 
zabudowy produkcyjnej, magazynowej, 
zgodnie z warunkami technologicznymi ob-
sługi instalacji, 

f) maksymalna iloŌń kondygnacji naziemnych 
zabudowy biurowej i hotelowej - 4, 

g) rodzaj dachu - nie okreŌla siň, 

h) kolorystyka elewacji Ōcian zewnňtrznych - 
nie okreŌla siň, 

i) kolorystyka dachów - nie okreŌla siň, 

j) minimalna powierzchnia czynna biologicznie 
– 20% powierzchni terenu inwestycji, 

k) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci zabu-
dowy – 0,8, 

l) dopuszczalna wysokoŌń ogrodzenia - nie 
okreŌla siň, 

m) od strony dróg zabrania siň wykonywania 
ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych, za 
wyjņtkiem prefabrykowanych elementów do 
budowy słupów i podmurówek, 

6) warunki parkingowe zgodnie z ustaleniami 
ogólnymi, 

7) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi w zakresie obsługi komunika-
cyjnej terenów funkcjonalnych, 

8) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – 
zgodnie z ustaleniami ogólnymi, 

9) zagospodarowanie terenu zieleniņ urzņdzonņ. 

§ 47.1. Dla terenu oznaczonego symbolem tere-
nu KDG-1 ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren przeznaczony 
pod rozbudowň i przebudowň drogi publicznej 
powiatowej, klasy drogi głównej, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty infrastruk-
tury technicznej, dopuszcza siň budowň chodni-
ków i ŌcieŐki rowerowej. 

2. Ustala siň warunki, zasady i standardy zago-
spodarowania terenu: 

1) droga jednojezdniowa, dwupasmowa, 

2) szerokoŌń terenu w liniach rozgraniczajņcych - 
zgodnie z rysunkiem planu 

3) droga powinna byń wyposaŐona w pobocza 
utwardzone lub opaski, urzņdzenia dla komuni-
kacji zbiorowej oraz co najmniej jednostronne 
chodniki i ŌcieŐki rowerowe. 

3. Dopuszcza siň lokalizowanie przestrzennych 
form reklamy na warunkach okreŌlonych z zarzņd-
cņ drogi. 

Rozdział 13. 
Ustalenia szczegółowe w zakresie obsługi  
komunikacyjnej terenów funkcjonalnych 

§ 48.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia UC/P/U -1 ustala 
siň obsługň komunikacyjnņ docelowo z jezdni dro-
gi powiatowej nr 3686W, klasy głównej, oznaczo-
nej na rysunku planu symbolem KDG-1, za po-
Ōrednictwem zjazdów nr 1 i 2. 

2. Dopuszcza siň wykorzystanie do tego celu 
istniejņcej drogi serwisowej w pasie drogi krajowej 
nr 2, wraz ze skrzyŐowaniem tej drogi z drogņ po-
wiatowņ nr 3686W i drogņ gminnņ, przebiegajņcņ 
przez wieŌ Grabianów, za poŌrednictwem zjazdu 
oznaczonego nr 3. 

§ 49. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem przeznaczenia UC/P/U -1 ustala siň 
tymczasowņ obsługň komunikacyjnņ do terenów 
uŐytkowanych rolniczo, przy pomocy drogi powia-
towej nr 3686W, klasy drogi głównej, oznaczonej 
na rysunku planu symbolem KDG-1 oraz przy po-
mocy drogi serwisowej w pasie drogi krajowej nr 2 
wraz ze skrzyŐowaniem tej drogi z drogņ powiato-
wņ nr 3686W i drogņ gminnņ, przebiegajņca przez 
wieŌ Grabianów, za poŌrednictwem zjazdu ozna-
czonego nr 3. 

Dział IV. 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 50. Dla obszaru objňtego planem miejscowym 
uzyskano zgodň na zmianň przeznaczenia gruntów 
rolnych na cele nierolnicze - decyzja Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi GZ.tr.057-602-289/10 z dnia 
11 sierpnia 2010r. dla powierzchni 1,6304ha grun-
tów rolnych klas III. 

§ 51. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala siň 
10% stawkň opłaty od wzrostu wartoŌci nierucho-
moŌci dla wszystkich terenów funkcjonalnych objň-
tych przedmiotowym miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego. 

§ 52. Z dniem wejŌcia w Őycie niniejszej uchwa-
ły na obszarze, o którym mowa w § 1. ust. 2, wska-
zanym na załņczniku nr 1 traci moc uchwała  
nr XXXI/309/2005 Rady Gminy w Siedlce z dnia  
30 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowoŌci Grabianów, Białki, Ujrzanów,  
Joachimów. 

§ 53. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Siedlce. 

§ 54. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczņcy Rady Gminy: 
Janusz Mikulski 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 203 – 46850 – Poz. 6088 
 

Załņcznik nr 1 
do uchwały nr XLVII/334/2010 

Rady Gminy Siedlce 
z dnia 4 listopada 2010r. 

 
 

 
 

Przewodniczņcy Rady Gminy: 
Janusz Mikulski 

 
 
 

Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XLVII/334/2010 

Rady Gminy Siedlce 
z dnia 4 listopada 2010r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
 

1. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492) stwierdza 
siň, Őe na terenie objňtym planem nie przewiduje siň inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
naleŐņcych do zadaŊ własnych Gminy Siedlce. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Janusz Mikulski 

 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 203 – 46851 – Poz. 6088,6089 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XLVII/334/2010 

Rady Gminy Siedlce 
z dnia 4 listopada 2010r. 

 
Wykaz uwag do planu 

 
W okresie wyłoŐenia do publicznego wglņdu projektu planu w dniach od 23 sierpnia do 20 wrzeŌnia 

2010r. oraz minimum 14 dni po nim nastňpujņcych tj. do dnia 4 paŎdziernika 2010r. nie złoŐono uwag do 
projektu przedmiotowego planu miejscowego. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Janusz Mikulski 

 
 
 

6089 
60 89 

UCHWAŁA Nr XLVII/342/2010 

RADY GMINY SIEDLCE 

z dnia 4 listopada 2010 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011  
na obszarze gminy Siedlce oraz zwolnień w tym podatku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) 
oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z póŎn. zm.) oraz 
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 
2010r. w sprawie górnych granic stawek kwoto-
wych podatków i opłat lokalnych w 2011 roku 
(M.P. Nr 55, poz. 755) Rada Gminy Siedlce 
uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. Ustala siň roczne stawki podatku od nie-
ruchomoŌci w niŐej wymienionych kwotach: 

1) od gruntów: 

a) zwiņzanych z prowadzeniem działalnoŌci 
gospodarczej, bez wzglňdu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 0,65zł od 1m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajňtych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych – 
3,20zł od 1ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajňtych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalnoŌci 
poŐytku publicznego przez organizacje po-
Őytku publicznego – 0,23zł od 1m2 po-
wierzchni, 

2) od budynków lub ich czňŌci 

a) mieszkalnych – 0,52zł od 1m2 powierzchni 
uŐytkowej, 

b) zwiņzanych z prowadzeniem działalnoŌci 
gospodarczej oraz od budynków miesz-
kalnych lub ich czňŌci zajňtych na prowa-
dzenie działalnoŌci gospodarczej – 16,30zł 
od 1m2 powierzchni uŐytkowej, 

c) zajňtych na prowadzenie działalnoŌci go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym – 8,00zł od 1m2 
powierzchni uŐytkowej, 

d) zajňtych na prowadzenie działalnoŌci go-
spodarczej w zakresie udzielania Ōwiad-
czeŊ zdrowotnych – 3,90zł od 1m2 po-
wierzchni uŐytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajňtych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalnoŌci 
poŐytku publicznego przez organizacje po-
Őytku publicznego – 4,20zł od 1m2 po-
wierzchni uŐytkowej, 

3) od budowli - 2% ich wartoŌci okreŌlonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2. Zwalnia siň z podatku od nieruchomoŌci: 

1) grunty, budynki lub ich czňŌci zajňte na pro-
wadzenie działalnoŌci kulturalnej, z wyjņt-
kiem wykorzystywanych do prowadzenia 
działalnoŌci gospodarczej, 

2) grunty, budynki lub ich czňŌci zajňte na pro-
wadzenie działalnoŌci w zakresie ochrony 
przeciwpoŐarowej, z wyjņtkiem wykorzysty-
wanych do prowadzenia działalnoŌci gospo-
darczej, 


