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ROZDZIA£ IX

Postanowienia koñcowe

§14. Traci moc Uchwa³a Nr XIV/102/08 Rady Gminy Sie-
dlec z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia Regu-
laminu na rok 2008 - okre�laj¹cego wysoko�æ oraz szczegó³o-
we warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywa-
cyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny dora�nych zastêpstw.

Poz. 567, 568

§15. Niniejszy regulamin zosta³ uzgodniony z w³a�ciwymi
organami zwi¹zków zawodowych zrzeszaj¹cych nauczycieli.

§16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§17. Regulamin wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
jego og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym i
obowi¹zuje od 1 stycznia 2009 roku.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(-) Andrzej Ka�mierczak
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UCHWA£A Nr XXIII/170/08 RADY GMINY SIEDLEC

z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy w ¯odyniu

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity 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, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) 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 201, poz. 1237), w
zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr XII/89/07 Rady Gminy Siedlec z dnia 20
listopada 2007 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
czê�ci wsi ̄ odyñ - dzia³ka nr 505/20 oraz 505/3 i 505/4. uchwala
siê, co nastêpuje:

Rozdzia³ I

Ustalenia ogólne

§1. Ustalenia generalne

1. Stwierdza siê zgodno�æ niniejszego planu z kierunkami
rozwoju okre�lonymi w Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec.

2. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru po³o¿onego w obrêbie miejscowo�ci ¯odyñ
w granicach dzia³ek o numerach ewidencyjnych 505/20,
505/3 i 505/4 - zwany dalej planem.

1) Integraln¹ czê�ci¹ planu jest Rysunek Planu, stanowi¹-
cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2) Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej nale¿¹cych do zadañ w³a-
snych gminy, oraz o zasadach ich finansowania stano-
wi¹ce za³¹cznik nr 2 (niepublikowany).

3) Rozstrzygniêcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesio-
nych w trakcie wy³o¿enia projektu planu do publicznego
wgl¹du, stanowi¹ce za³¹cznik nr 3 (niepublikowany).

3. Granice terenu objêtego planem okre�la Rysunek Planu.

§2. 1. Przedmiotem planu miejscowego s¹ tereny u¿ytków
rolnych, które przeznacza siê pod:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ne w planie symbolem MN,

2) tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej i us³ug, ozna-
czone w planie symbolem P/U,

3) tereny komunikacji, obejmuj¹ce drogi publiczne, oznaczo-
ne w planie symbolem KD oraz drogi wewnêtrzne ozna-
czone symbolem KDW,

4) tereny zieleni urz¹dzonej oraz tereny urz¹dzeñ infrastruk-
tury technicznej oznaczone w planie symbolem ZP/E,

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala siê
przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach
dodatkowo przeznaczenie dopuszczalne.

§3. Ustala siê zgodnie z art. 36, ust. 4 Ustawy z dnia 7
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym jednorazowe op³aty z tytu³u wzrostu warto�ci nierucho-
mo�ci, w wysoko�ci:
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1. 25% - dla terenów o funkcji okre�lonej w §2 ust. 1 pkt 1,2,

2. 10% - dla terenów o funkcji okre�lonej w §2 ust, 1 pkt 3-4.

§4. Rysunek Planu

1. Rysunek planu obowi¹zuje w granicach uchwalenia.

2. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu opisanymi na rysunku
planu s¹:

1) linie rozgraniczaj¹ce terenu,

2) linie zabudowy - nieprzekraczalne,

3) funkcje terenu - okre�lone symbolami ustalonymi tek-
stem planu.

3. Liczby wystêpuj¹ce na rysunku planu przed symbolami tere-
nów, o których mowa §2 ust. 1 maj¹ znaczenie porz¹dkowe.

§5. Wyja�nienia pojêæ u¿ytych w uchwale:

Ilekroæ w dalszych ustaleniach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1. przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

2. przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
terenie wyznaczonymi liniami rozgraniczaj¹cymi,

3. przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
inne ni¿ podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzupe³-
niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe i nie
ograniczaj¹ wype³niania funkcji podstawowej oraz dla
realizacji których nie zostanie przeznaczone wiêcej ni¿ 10%
powierzchni danej jednostki funkcjonalnej lub dzia³ki,

4. liniach rozgraniczaj¹cych �ci�le okre�lonych - nale¿y przez
to rozumieæ linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funk-
cjach lub zasadach gospodarowania, przebiegaj¹ce w
sposób oznaczony na rysunku planu,

5. nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê, która ogranicza obszar zabudowy od strony drogi
publicznej,

6. funkcjach nieuci¹¿liwych - nale¿y przez to rozumieæ, ¿e
ewentualna uci¹¿liwo�æ lub szkodliwo�æ nie mo¿e wykra-
czaæ poza lokal us³ugowy powoduj¹cy tê uci¹¿liwo�æ lub
szkodliwo�æ.

ROZDZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe

§6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów, wy-
nikaj¹ce z potrzeb ochrony �rodowiska przyrodniczego:

1. Ochrona gruntów i wód gruntowych:

1) na terenach objêtych planem zakazuje siê odprowadza-
nia nieoczyszczonych �cieków do gruntu,

2) tereny nale¿y obj¹æ systemem gospodarki odpadami,

3) nie dopuszcza siê sk³adowania bezpo�rednio na po-
wierzchni gruntu substancji mog¹cych przenikaæ w
g³¹b i stanowiæ zagro¿enie ska¿enia gleb i wód,

4) wody opadowe z powierzchni dachów nale¿y zagospo-
darowaæ w obrêbie poszczególnych dzia³ek,

5) wody opadowe z utwardzonych terenów komunikacji
- docelowo odprowadzane w sposób zorganizowany,
winny byæ podczyszczone (piaskowniki, itp.) w stopniu
okre�lonym obowi¹zuj¹cymi przepisami; dopuszcza siê
powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z
powierzchni dróg w obrêbie terenów zabudowy miesz-
kaniowej w sposób niezorganizowany, w tym poprzez
stosowanie przepuszczalnej nawierzchni,

6) odprowadzanie wód opadowych z terenów uszczelnio-
nych w obrêbie terenów o funkcji niemieszkalnej (P/U)
poprzez urz¹dzenia podczyszczaj¹ce (separatory).

2. Ochrona powietrza atmosferycznego:

1) wytwarzanie energii cieplnej dla celów grzewczych i
cieplej wody w obrêbie zabudowy mieszkaniowej na
bazie no�ników energii o najni¿szych wska�nikach emisji
zanieczyszczeñ,

2) wytwarzanie energii cieplnej w obrêbie terenów tech-
niczno - produkcyjnych i us³ugowych na bazie no�ników
energii nie powoduj¹cych przekroczenia obowi¹zuj¹-
cych w tym zakresie norm zanieczyszczenia powietrza.

3. Ochrona przed nadmiernym ha³asem:

1) maksymalny dopuszczalny poziom ha³asu na terenach
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wyra¿ony
równowa¿nym poziomem d�wiêku A, zgodnie z prze-
pisami szczególnymi,

2) w obrêbie terenów przeznaczonych pod funkcje nie-
mieszkalne, obowi¹zuje w pasie o szeroko�ci min 3 m,
przylegaj¹cym do terenów mieszkalnych, wykonanie
kurtyn z nasadzeñ zieleni �redniej i wysokiej;

3) w bezpo�rednim s¹siedztwie, w pasie o szeroko�ci
min. 10 m od granicy z terenami mieszkalnymi, nie
dopuszcza siê sytuowania parkingów ani urz¹dzeñ
generuj¹cych poziom ha³asu wy¿szy ni¿ dopuszczalny
na terenach zabudowy mieszkaniowej

4. Zagospodarowanie mas ziemnych.

1) zewnêtrzn¹ warstwê gleby nale¿y zagospodarowaæ na
terenie dzia³ki lub na terenach rolnych,

2) ziemiê z fundamentów i podpiwniczeñ nale¿y zagospo-
darowaæ na w³asnej dzia³ce lub z³o¿yæ w miejscu
wskazanym przez Urz¹d Gminy Siedlec. -

§7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów, wy-
nikaj¹ce z potrzeb ochrony �rodowiska kulturowego i dziedzic-
twa narodowego:

1. Teren objêty stref¹ ochrony archeologicznej (w tym stano-
wisko archeologiczne A¯ 58- 19/25 ¯odyñ st.6). Obowi¹zu-
je uzgodnienie wszelkich zamierzeñ inwestycyjnych z kon-
serwatorem zabytków, który okre�li warunki konserwator-
skie dopuszczaj¹ce do realizacji inwestycji. Inwestowanie

Poz. 568



— 3227 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 39

na obszarze stanowiska archeologicznego mo¿liwe po
przeprowadzeniu ratowniczych badañ wykopaliskowych.

2. Przy projektowaniu obiektów i ich realizacji nale¿y uwzglêd-
niaæ dobre tradycje architektury lokalnej w zakresie kszta³-
towania gabarytów obiektów, elewacji, zadaszeñ.

§8. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1. Nakazuje siê docelowo pe³ne uzbrojenie techniczne terenu
opracowania tj. wyposa¿enie w wodoci¹g, kanalizacjê
sanitarn¹ i deszczow¹, gazoci¹g, sieæ elektroenergetyczn¹
i sieæ telekomunikacyjn¹ - w powi¹zaniu z sieci¹ gminn¹.
Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê
budowê szczelnych zbiorników bezodp³ywowych na �cieki.

2. Istniej¹ce sieci, o ile spe³niaj¹ warunki okre�lone w prze-
pisach szczególnych, uznaje siê za zgodne z planem.

3. Zaopatrzenie w wodê - z wodoci¹gu gminnego, zgodnie z
warunkami okre�lonymi przez zarz¹dcê sieci.

4. Zasilanie odbiorców w inne media - wg technicznych
warunków przy³¹czenia okre�lonych przez dostawców.

5. Parametry techniczne budowanych i modernizowanych
sieci, oraz szczegó³owe ich rozmieszczenie wg specjali-
stycznych opracowañ bran¿owych.

6. Zasilanie nowych odbiorców energii elektrycznej � po-
przez istniej¹ce stacje transformatorowe lub nowe w miej-
scach wyznaczonych w planie; inne lokalizacje tych urz¹-
dzeñ (w tym linii energetycznych), poza miejscami wyzna-
czonymi, pozostaj¹ zgodne z planem, je�li nie ograniczaj¹
wype³niania funkcji podstawowych okre�lonych planem.

7. Lokalizacja dodatkowych urz¹dzeñ infrastruktury technicz-
nej, zwi¹zanych bezpo�rednio z obs³ug¹ danego terenu -
na terenach przeznaczonych pod zabudowê.

8. Przebudowa i zmiana przebiegu sieci uzbrojenia in¿ynie-
ryjnego oraz lokalizacji urz¹dzeñ towarzysz¹cych, nieokre-
�lona �ci�le w planie, jest zgodna z planem je�li nie
narusza innych ustaleñ planu, a tak¿e nie ogranicza wype³-
niania funkcji podstawowej planu. Przebudowa napowietrz-
nej sieci energetycznej tylko poprzez wyprowadzenie poza
obszar zabudowy mieszkaniowej albo skablowanie.

9. Gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych zgodnie z
przyjêtymi przez Radê Gminy zasadami okre�lonymi w Planie
gospodarki odpadami. W obrêbie ka¿dej posesji nale¿y
wyznaczyæ miejsce gromadzenia selektywnego odpadów, z
zachowaniem obowi¹zuj¹cych przepisów odrêbnych.

§9. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbola-
mi 01 MN, 03 MN - ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, wolnostoj¹cej.

2. Przeznaczenie dopuszczalne - nieuci¹¿liwe us³ugi towarzy-
sz¹ce zabudowie mieszkaniowej, w wielko�ci okre�lonej
przepisami szczególnymi, pod warunkiem zawarcia ich
potencjalnej uci¹¿liwo�ci w granicach dzia³ki.

3. Podzia³y terenu na dzia³ki budowlane zgodnie z Rysunkiem
Planu, przy dopuszczeniu korekty: szeroko�æ frontowa
dzia³ki ± 2 m, g³êboko�æ dzia³ki ±1 m.

4. Zjazdy z ka¿dej dzia³ki na drogi publiczne i wewnêtrzne -
w jednym miejscu uzgodnionym z zarz¹dc¹ drogi.

5. Zasady kszta³towania zabudowy mieszkaniowej:

1) Obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie wszelkiej zabu-
dowy - wg rysunku planu, przy czym mog¹ byæ usytu-
owane przed lini¹ zabudowy: balkony, wykusze i loggie
oraz przybudówki schodów zewnêtrznych o wysiêgu
nie przekraczaj¹cym 1,5 m;

2) Obowi¹zek budowy na naturalnie ukszta³towanym te-
renie.

3) Powierzchnia zabudowy - do 25% powierzchni dzia³ki.

4) Obowi¹zuj¹ca forma zabudowy mieszkaniowej:

a) zabudowa parterowa, z poddaszem u¿ytkowym, z
mo¿liwo�ci¹ realizacji podpiwniczenia,

b) poziom pod³ogi parteru - nie wy¿ej ni¿ 1,2 m
powy¿ej poziomu terenu (= rzêdna terenu dzia³ki)
na granicy z terenem komunikacji, na któr¹ prowa-
dzony jest zjazd z dzia³ki,

c) usytuowanie budynków - z respektowaniem linii
zabudowy okre�lonej na rysunku planu,

d) dachy strome, o symetrycznych spadkach, kryte
dachówk¹ lub imitacj¹ w kolorze naturalnej ceg³y,
dla g³ównej bry³y budynku w granicach 35 - 45°; z
dominuj¹c¹ kalenic¹ po³o¿on¹ równolegle do dro-
gi; z dopuszczeniem mniejszego nachylenia po³aci
na dachach kopertowych,

e) maksymalne gabaryty wysoko�ciowe - od poziomu
terenu, mierzonego od najni¿ej po³o¿onego naro¿-
nika budynku, do kalenicy dachu - 9 m,

f) wysoko�æ okapu - nie wy¿ej ni¿ 4,0 m od poziomu
terenu (= rzêdna terenu) dzia³ki na granicy fronto-
wej dzia³ki,

g) elementy wykoñczenia budynków oraz tzw. ma³ej
architektury z u¿yciem tradycyjnych materia³ów
typu: klinkier lub kamieñ (coko³y, murki ogrodzeñ,
tarasy), drewno (balustrady, ogrodzenia), kolory-
styka tynków stonowana, harmonizuj¹ca z otacza-
j¹cym krajobrazem,

h) zakaz stosowania dachów pulpitowych, schodko-
wych zwieñczeñ �cian, ok³adzin �cian typu siding.

5) Ogrodzenia od strony przestrzeni publicznej wy³¹cznie
a¿urowe z powierzchni¹ prze�witów min. 60%, z do-
puszczeniem pe³nych do wysoko�ci 0,6 m npt.

6. Obowi¹zek respektowania przepisów zawartych w §6, 7, 8.

7. Obowi¹zuj¹ca forma zabudowy towarzysz¹cej (gospodar-
czej i gara¿owej):

1) maksymalne gabaryty wysoko�ciowe - od poziomu
terenu do najwy¿ej po³o¿onego gzymsu 3,5 m.; do
kalenicy dachu 5,5 m npt.

2) dachy p³askie lub o geometrii jak na budynku miesz-
kalnym,

Poz. 568
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3) usytuowanie budynków - preferowane bli�niacze z
s¹siadem, za lini¹ budynku mieszkalnego.

8. Realizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej s³u¿¹cych
pe³nieniu funkcji podstawowej (urz¹dzenie energetyczne,
wodoci¹gowe, kanalizacyjne, sieci telekomunikacyjne, ga-
zowe, itp.) jest zgodna z ustaleniami niniejszej uchwa³y.

9. Dopuszcza siê integrowanie budynku mieszkalnego z go-
spodarczymi i innymi, o których mowa w ust. 2 oraz §5 ust.
3 i 7 pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych.
Dla terenu dzia³ki po³o¿onej w bezpo�rednim s¹siedztwie
terenu okre�lonego symbolem P/U dopuszcza siê zwiêk-
szenie powierzchni zabudowy do 30%, z zastrze¿eniem, ¿e
obiekty (je�li bêd¹ realizowane), o których mowa w ust 2
i §5 ust. 3 i 7 zostan¹ zlokalizowane przy granicy z terenami
oznaczonymi symbolem P/U.

§10. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
4 ZP/E ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni urz¹dzonej.

2. Przeznaczenie dopuszczalne: urz¹dzenia infrastruktury tech-
nicznej.

3. Dopuszcza siê zmianê ukszta³towania terenu dla podnie-
sienia atrakcyjno�ci terenu; dopuszcza siê wykonanie pla-
cu zabaw dla dzieci.

4. Obowi¹zuje zachowanie dostêpu do rowu.

5. Realizacja obiektów kubaturowych zwi¹zanych z urz¹dze-
niami uzbrojenia in¿ynieryjnego - do 50 m2.

§11. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
2 P/U ustala siê:

1. Funkcja terenu - zabudowa techniczno - produkcyjna i
us³ugowa.

2. Warunki dopuszczenia nowych inwestycji:

1) obiekty i prowadzona dzia³alno�æ nie mog¹ pogorszyæ
stanu �rodowiska i wp³ywaæ na stan zdrowia ludzi oraz
zagro¿enie po¿arowe,

2) lokalizacja i eksploatacja obiektów i urz¹dzeñ zwi¹za-
nych z technologiami emituj¹cymi zanieczyszczenia
gazowe lub py³owe, mog¹cymi byæ �ród³em ha³asu i
odoru, mo¿liwa wy³¹cznie wtedy, gdy w³a�ciwe opera-
ty i oceny oddzia³ywania inwestycji na �rodowisko, a
pó�niej bie¿¹ca kontrola, wyklucz¹ ich negatywny wp³yw
na �rodowisko przyrodnicze i ¿ycie ludzi,

3) lokalizacja obiektów z zachowaniem nieprzekraczalnej
linii zabudowy,

4) dopuszczalne gabaryty wysoko�ciowe obiektów kuba-
turowych - do 12 m npt,

5) powierzchnia zabudowy do 30% terenu i ka¿dej dzia³ki,

6) powierzchnia nieuszczelniona - minimum 20% po-
wierzchni dzia³ki,

7) ustala siê obowi¹zek zabezpieczenia terenu dla wyzna-
czenia miejsc postojowych w ilo�ci 1 m-ce na 2 zatrud-
nionych dla obiektów techniczno - produkcyjnych lub
1 m-ce na ka¿de 10 m2 powierzchni us³ugowej, plus
place manewrowe i postojowe,

8) zjazd na drogê publiczn¹ w miejscu na warunkach
okre�lonych przez zarz¹dcê drogi.

§12. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
05 KD ustala siê:

1. Funkcjê terenów - komunikacja publiczna.

2. Szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 -12 m, zgodnie
z oznaczeniem graficznym.

3. W wyj¹tkowych sytuacjach dopuszcza siê realizacjê obiek-
tów zwi¹zanych z uzbrojeniem in¿ynieryjnym terenu, z
zastrze¿eniem, ¿e uzyskane zostanie wzajemne uzgodnie-
nie inwestycji pomiêdzy zarz¹dc¹ drogi a zarz¹dc¹ sieci.

4. Lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej, o których mowa
w §8.

5. Parametry techniczne dróg zgodnie z realizowan¹ katego-
ri¹ drogi, wg przepisów szczególnych.

6. Realizacjê - w liniach rozgraniczaj¹cych drogi - chodników,
wydzielonych �cie¿ek rowerowych, dróg zbiorczych, pa-
sów zieleni, przej�æ bezkolizyjnych, miejsc postojowych,
przystanków komunikacji zbiorowej i itp. urz¹dzeñ s³u¿¹-
cych bezpieczeñstwu u¿ytkowników dróg, uznaje siê za
zgodne z niniejsz¹ uchwa³¹.

7. Na pozosta³ych terenach oznaczonych symbolem KD -
terenu komunikacji - rezerwa terenu dla poszerzenia istnie-
j¹cych ci¹gów komunikacyjnych; szeroko�æ, zgodnie z
parametrami okre�lonymi na rysunku planu.

ROZDZIA£ III

Ustalenia koñcowe

§13. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Siedlec.

§14. Niniejsza uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni
od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(-) Andrzej Ka�mierczak

Poz. 568
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXIII/170/08

Rady Gminy Siedlec
z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

terenu zabudowy w ¯odyniu

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY SIEDLEC W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO
DO PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU

ZABUDOWY W ¯ODYNIU.

Poz. 568

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

Na podstawie o�wiadczenia Wójta Gminy Siedlec w spra-
wie braku uwag do projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu zabudowy w ¯odyniu, wy³o-
¿onego do publicznego wgl¹du wraz z prognoz¹ skutków
wp³ywu ustaleñ na �rodowisko, w dniach od 8 pa�dziernika
2008 r. do 7 listopada 2008 r. nie rozstrzyga siê o sposobie ich
rozpatrzenia.

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXIII/170/2008

Rady Gminy Siedlec
z dnia 23 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

dla terenu dzia³ek nr: 505/20, 505/3, 505/4
po³o¿onych w obrêbie geodezyjnym ¯odyñ

w gminie Siedlec

ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE REALIZACJI ORAZ ZASADACH FINANSOWANIA ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, NALE¯¥CYCH DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z pó�n. zm.), Rada Gminy Siedlec, w oparciu o
obowi¹zuj¹ce przepisy, w tym:

6. ustawê z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z pó�n. zm.);

7. ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.);

8. ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków (Dz.U. Nr 72,
poz. 747 z pó�n. zm.);

9. ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 153, poz. 1504 z pó�n.
zm.);

10. prognozê skutków finansowych uchwalenia przedmioto-
wego planu; oraz ustaleñ planu zawartych w cytowanej
uchwale, rozstrzyga siê, co nastêpuje:

Na obszarze objêtym przedmiotowym planem znajduj¹ siê
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, których reali-
zacja nale¿y do zadañ w³asnych gminy.

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej s³u¿¹ce
zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkañców stanowi¹, zgod-
nie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy o samorz¹dzie gminnym, zadania
w³asne gminy.

§2. 1. Sposób realizacji inwestycji zapisanych w planie:

1) wykonanie sieci wodoci¹gowej - obowi¹zek gminy

2) odprowadzanie �cieków - obowi¹zek gminy

- docelowo, do kanalizacji sanitarnej, realizowanej dla
ca³ej miejscowo�ci - obowi¹zek gminy;

- tymczasowo, do indywidualnych zbiorników bezodp³y-
wowych - obowi¹zek inwestora,

6) urz¹dzenia elektroenergetyczne - obowi¹zek dysponenta
sieci;

7) zaopatrzenie w ciep³o - obowi¹zek inwestora,

8) wykonanie dróg dojazdowych - obowi¹zek gminy;

§3. Skutki finansowe wynikaj¹ce z realizacji postanowieñ
projektu planu bêd¹ obci¹¿aæ bud¿et Gminy Siedlec

1. W zakresie wykonania sieci wodoci¹gowej oraz utwardze-
nia dróg

2. Realizacja zbiorników bezodp³ywowych pozostanie po stro-
nie inwestora.

3. Realizacja indywidualnych zjazdów z drogi publicznej sta-
nowi koszt inwestora.

4. Inwestycje w zakresie przesy³ania i dystrybucji energii
elektrycznej, realizowane bêd¹ w sposób okre�lony w art.



— 3231 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 39

7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 153, poz. 1504 z pó�n.
zm.) i nie bêd¹ obci¹¿a³y bud¿etu gminy.

§4. Sposób realizacji inwestycji mo¿e ulec modyfikacji wraz
z dokonuj¹cym siê postêpem techniczno - technologicznym,
zgodnie z zasad¹ stosowania najlepszej dostêpnej techniki,
okre�lonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony �rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pó�n. zm.).

I. Lista inwestycji o znaczeniu lokalnym z zakresu infra-
struktury technicznej - zapisanych w planie jako zadania
w³asne gmin, obejmuje realizacjê:

1. Wydzielenie terenów pod budowê i budowa dróg gminnych:

a) w ci¹gu ulicy klasy dojazdowej - o d³ugo�ci odcinka ok.
500 m, o planowanych parametrach:

Poz. 568
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III. Sposoby realizacji:

1. Rozbudowa uk³adu komunikacyjnego

W ramach realizacji dróg nale¿y przewidzieæ realizacjê
jezdni szeroko�ci minimalnej 5,0 m wraz z pozostawieniem
miejsca na chodniki obustronne o minimalnej szeroko�ci
1,5 m oraz przewidzieæ miejsce na budowê sieci kanalizacji
deszczowej dla dróg.

Termin realizacji: po 2010 r.

Realizacja wskazanych dróg pozwoli rozpocz¹æ zagospo-
darowywanie terenów objêtych planem. Pozosta³e drogi
przewidziane w planie bêd¹ realizowane w miarê zg³oszo-
nych i potwierdzonych zamiarów zagospodarowywania
nowych terenów w obszarze planu, w kolejnych wyodrêb-
nionych planach finansowych gminy.

2. Przygotowanie dokumentacji na budowê urz¹dzeñ s³u¿¹cych
do zaopatrzenia ludno�ci w wodê i przesy³ania �cieków.

W zwi¹zku z obecnym brakiem odbiorców na media wod.
- kan. w obszarze planu nie przewiduje siê w chwili obecnej
realizacji sieci uzbrojenia. Sieci uzbrojenia bêd¹ realizowa-
ne w miarê pojawiania siê nowych u¿ytkowników w ob-
szarze planu. W celu zwiêkszenia atrakcyjno�ci obszarów
przewidzianych na cele us³ugowe w planie, nale¿y podj¹æ

szeroko�æ pasa ulicy ok. 10-12,0 m, jezdnia 5,0 m,
chodniki, 2x 1,5 m

2. Przygotowanie dokumentacji na budowê urz¹dzeñ s³u¿¹-
cych do zaopatrzenia ludno�ci w wodê i przesy³ania �cie-
ków dla ca³ego obszaru planu:

a) opracowanie projektów technicznych sieci wodoci¹go-
wych,

b) opracowanie projektów technicznych sieci kanalizacji
komunalnej,

c) opracowanie projektów technicznych sieci kanalizacji
deszczowej.

II. Wyszczególnienie prognozowanych wydatków na po-
szczególne zadania:

dzia³ania dla przygotowania dokumentacji technicznych,
maj¹cych na celu mo¿liwo�æ etapowej realizacji - sieci
wod.-kan., przy uwzglêdnieniu zainteresowania inwesto-
rów i w miarê zg³oszeñ nowych odbiorców.

Termin realizacji: po 2010 r.

IV. Zasady finansowania:

1. Do finansowania zadañ, zapisanych w planie z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
gminy nale¿y stosowaæ monta¿ finansowy, na który bêd¹
siê sk³adaæ:

a) �rodki w³asne,

b) fundusze strukturalne,

c) kredyty preferencyjne,

d) �rodki prywatne (z chwil¹ wej�cia w ¿ycie ustawy o
partnerstwie publiczno - prywatnym),

e) kredyty komercyjne.

2. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ zmiany ustaleñ zawartych w
niniejszym za³¹czniku, je¿eli wzglêdy formalne i interes
gminy bêd¹ wymaga³y ich zmiany.


