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UCHWA£A Nr XXIII/171/2008 RADY GMINY SIEDLEC

z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki o numerze ewidencyjnym
207/1 po³o¿onej we wsi Kie³kowo

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. l 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 Uch wal¹ Nr V/36/07 Rady Gminy Siedlec z dnia 27
lutego 2007 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czê�ci
wsi Kie³kowe. Rada Gminy Siedlec uchwala co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Ustalenia ogólne

§1. 1. Stwierdza siê zgodno�æ przedstawionego planu miej-
scowego z polityk¹ przestrzenn¹ gminy zawart¹ w Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Siedlec.

2. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenu dla dzia³ki geodezyjnej o numerze 207/1
po³o¿onej we wsi Kie³kowo, zwany dalej planem.

§2. Zakres ustaleñ planu miejscowego:

1. Przeznaczenie terenu i linie rozgraniczaj¹ce terenu.

2. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu.

3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.

4. Warunki zagospodarowania terenu, wynikaj¹ce z potrzeb
ochrony �rodowiska.

§3. 1. Integraln¹ czê�ci¹ planu jest rysunek planu, stano-
wi¹cy za³¹cznik numer 1 do niniejszej uchwa³y.

2. Rysunek planu obowi¹zuje w granicach zatwierdzenia.

3. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹ oznaczone na
rysunku planu: linie rozgraniczaj¹ce terenu, nieprzekraczalna
linia zabudowy.

§4. Obszar i przedmiot planu:

1. Tereny gruntów le�nych i rolnych w obrêbie dzia³ki geo-
dezyjnej o numerze ewidencyjnym 207/1.

2. Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznacza siê pod
zabudowê produkcyjn¹ zwi¹zan¹ z produkcj¹ metalow¹ i
oznacza w planie symbolem P.

§5. Ustala siê, zgodnie z art. 36 ust. 4 z ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, stawkê jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu warto�ci
nieruchomo�ci, w wysoko�ci 20%.

§6. 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 wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,

3. przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
inne ni¿ podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzupe³-
niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,

4. nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê okre�laj¹c¹ najmniejsz¹ odleg³o�æ w jakiej
mog¹ siê znajdowaæ budynki od linii rozgraniczaj¹cej
terenu,

5. powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ po-
wierzchniê wyznaczon¹ przez rzut pionowy zewnêtrznych
krawêdzi budynku na powierzchni terenu,

6. powierzchni terenu biologicznie czynnej - nale¿y przez to
rozumieæ grunt rodzimy pokryty ro�linno�ci¹,

7. wysoko�æ budynku - nale¿y przez to rozumieæ wymiar
mierzony od poziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym
wej�ciu do budynku do najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi stro-
podachu lub kalenicy.

ROZDZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe

§7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
P ustala siê:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy produkcyj-
nej zwi¹zanej z produkcj¹ metalow¹.
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2. Przeznaczenie dopuszczalne: budynki i budowle infra-
struktury technicznej s³u¿¹ce wype³nieniu funkcji podsta-
wowej.

3. Nie dopuszcza siê lokalizacji budynków funkcji podstawo-
wej w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 20 m od krawêdzi jezdni.

4. Warunki dopuszczenia nowych inwestycji:

1) potencjalna uci¹¿liwo�æ nie mo¿e przekroczyæ, na gra-
nicy w³asno�ci dzia³ki, ¿adnych dopuszczalnych wielko-
�ci okre�lonych normami,

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

3) lokalizacja i eksploatacja obiektów i urz¹dzeñ zwi¹za-
nych z technologiami emituj¹cymi zanieczyszczenia
gazowe lub py³owe, mog¹cymi byæ �ród³em ha³asu i
odoru, mo¿liwa wy³¹cznie z zachowaniem procedur
okre�lonych przepisami rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okre�lenia
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko oraz szczególnych uwarunkowañ zwi¹zanych
z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia
raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko,

4) zagospodarowanie dzia³ki musi uwzglêdniæ wymogi
przepisów odrêbnych w zakresie bezpieczeñstwa
przeciwpo¿arowego, w tym zapewnienia dostêpno�ci
do terenów le�nych pozosta³ych w granicach planu; na
obszarze przyleg³ym do lasu - o szeroko�ci 12 m - nie
dopuszcza siê sk³adowania materia³ów ³atwopalnych
ani prowadzenia dzia³alno�ci mog¹cej stworzyæ zagro-
¿enie po¿arowe.

5. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy: min. 12 m od granicy
z lasem,

2) dopuszczalne gabaryty wysoko�ciowe obiektów kubaturo-
wych - 20 m, z dopuszczeniem wywy¿szenia niewielkich
fragmentów w zwi¹zku z technologi¹ produkcji, ale nie
wy¿ej ni¿ 30 m w obrêbie do 20% powierzchni zabudowy.

3) ustala siê obowi¹zek zabezpieczenia niezbêdnych miejsc
postojowych w granicach w³asno�ci dzia³ki, w ilo�ci
niezbêdnej dla wype³nienia funkcji podstawowej,

4) dopuszczalna powierzchnia zabudowy - 40%,

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 25%,

6) obowi¹zuje, przy projektowaniu i realizacji zabudowy,
uwzglêdnienie lokalnych tradycji w zakresie elemen-
tów wykoñczeniowych i kszta³towania form zabudowy,

7) ogranicza siê obszar przeznaczony pod funkcje, o któ-
rych mowa w ust. l i 2 poprzez wydzielenie pasa terenu
o szeroko�ci min. 6 m jako rezerwy pod ewentualne
poszerzenie drogi i budowê sieci uzbrojenia in¿ynieryj-
nego; obszar mo¿e ten byæ wykorzystywany tymczaso-
wo pod miejsca postojowe i parkingowe,

8) zjazd na drogê publiczn¹ w jednym miejscu na warun-
kach okre�lonych przez zarz¹dcê drogi.

§8. Ustala siê nastêpuj¹ce, obowi¹zuj¹ce na ca³ym obsza-
rze objêtym planem, zasady wyposa¿enia terenu w urz¹dzenia
infrastruktury technicznej (uzbrojenia terenu):

1. zaopatrzenie w wodê - z sieci wodoci¹gowej gminy lub
ujêæ w³asnych, z zastrze¿eniem stosowania w tym zakresie
przepisów odrêbnych,

2. odprowadzenie �cieków sanitarnych:

1) �cieki bytowe - docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej;
dopuszcza siê tymczasowo, odprowadzanie �cieków
do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, z wywo-
zem do miejsc wskazanych przez organ gminy, na
zasadach okre�lonych w przepisach szczególnych

2) �cieki produkcyjne - do szczelnych zbiorników z zapew-
nieniem wywozu w okresach okre�lonych przepisami
odrêbnymi i podczyszczaniu do parametrów okre�lo-
nych przez w³a�ciwe s³u¿by sanitarne,

3. gromadzenie odpadów zgodnie z zasadami okre�lonymi
przez Radê Gminy Siedlec w sprawie utrzymania czysto�ci
i porz¹dku w gminie,

4. gromadzenie odpadów niebezpiecznych i zawieraj¹cych
pozosta³o�ci substancji niebezpiecznych lub nimi zanie-
czyszczone w miejscach wyznaczonych; postêpowanie w
sprawie unieszkodliwiania i odzysku zgodnie z przepisami
odrêbnymi,

5. zaopatrzenie w energiê elektryczn¹, gaz i inne media -
zgodnie z warunkami technicznymi okre�lonymi przez
dysponentów sieci.

§9. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki korzystania ze �ro-
dowiska przyrodniczego:

1. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki w zakresie ochrony
gruntu i wód gruntowych:

1) sk³adowanie materia³ów, surowców i odpadów zwi¹za-
nych z prowadzon¹ dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ w miej-
scach specjalnie wyznaczonych, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi; nie dopuszcza siê sk³adowania na powietrzu i
bezpo�rednio na powierzchni terenu produktów i materia-
³ów pyl¹cych, a tak¿e mog¹cych przenikaæ do gruntu lub
wód gruntowych,

2) obowi¹zuje gromadzenie odpadów poprodukcyjnych w
miejscach wydzielonych i wykonanych zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami odrêbnymi z zapewnieniem sposobu
utylizacji lub zagospodarowania,

3) zagospodarowanie wód deszczowych - w obrêbie dzia³ki;
z powierzchni dachów - do gruntu lub wód otwartych, z
powierzchni komunikacyjnych - poprzez system osadni-
ków i separatorów, do gruntu lub wód otwartych,

4) dopuszcza siê - po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ drogi zmianê
odwodnienia terenu w s¹siedztwie rowu biegn¹cego na
po³udniowo - zachodniej granicy terenu objêtego planem.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki dotycz¹ce ochrony
przed nadmiernym ha³asem i ochrony powietrza:

Poz. 569
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1) nale¿y stosowaæ rozwi¹zania ograniczaj¹ce emisjê ha³asu,
które pozwol¹ na dotrzymanie standardów jako�ci �rodo-
wiska przed nadmiern¹ emisj¹ substancji do powietrza,

2) w celach produkcyjnych nale¿y stosowaæ czyste technolo-
gie lub urz¹dzenia chroni¹ce �rodowisko przed nadmiern¹
emisj¹ substancji do powietrza.

3) ogrzewanie pomieszczeñ i wytwarzanie energii dla celów
produkcyjnych na bazie ekologicznych no�ników energii
(gaz, olej opa³owy, energia elektryczna) lub innych gwa-
rantuj¹cych minimaln¹ emisjê substancji szkodliwych.

3. Pozosta³e ustalenia z zakresu ochrony �rodowiska:

1) w przypadku gromadzenia odpadów niebezpiecznych i
zawieraj¹cych pozosta³o�ci substancji niebezpiecznych,
obowi¹zuje zawarcie w³a�ciwych umów z ich odbiorcami
zgodnie z decyzj¹ odpowiednich organów administracji,

2) w przypadku realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na �rodowisko postêpowanie lokalizacyjne
nale¿y prowadziæ zgodnie z przepisami odrêbnymi.

Poz. 569

§10. Teren objêty stref¹ W ochrony archeologicznej. Dzia-
³alno�æ inwestycyjna mo¿liwa po uzyskaniu uzgodnienia kon-
serwatora zabytków, który okre�li warunki konserwatorskie
dopuszczaj¹ce do realizacji inwestycji.

§11. Do czasu realizacji ustaleñ planu obowi¹zuje dotych-
czasowe wykorzystanie terenu.

ROZDZIA£ III

Ustalenia koñcowe

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(-) Andrzej Ka�mierczak
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXIII/171/08

Rady Gminy Siedlec
z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

dla dzia³ki o numerze ewidencyjnym 207/1
po³o¿onej we wsi Kie³kowo.

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

O NUMERZE EWIDENCYJNYM 207/1 PO£O¯ONEJ WE WSI KIE£KOWO.

Poz. 569

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 dla dzia³ki o numerze ewidencyjnym
207/1 po³o¿onej we wsi Kie³kowo, wy³o¿onego do publicznego
wgl¹du wraz z prognoz¹ skutków wp³ywu ustaleñ na �rodo-
wisko, w dniach od 24 wrze�nia 2008 r. do 24 pa�dziernika
2008 r. nie rozstrzyga siê o sposobie ich rozpatrzenia.

Za³¹cznik Nr 3 (niepublikowany)
do uchwa³y Nr XXIII/171/08

Rady Gminy Siedlec
z dnia 23 grudnia 2008 r.

SPOSÓB REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW
ZABUDOWY TECHNICZNO - PRODUKCYJNEJ W MIEJSCOWO�CI KIE£KOWO INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA

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:

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

2. 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.);

3. 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.);

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

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

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej s³u¿¹ce
zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkañców stanowi¹,
zgodnie 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:

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

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

3) urz¹dzenia elektroenergetyczne - obowi¹zek dysponenta sieci;

4) zaopatrzenie w ciep³o - obowi¹zek inwestora,

5) utwardzenie istniej¹cych dróg dojazdowych - obowi¹zek gminy;

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

1. W zakresie wykonania sieci wodoci¹gowej oraz utwardze-
nia dróg - brak potrzeby teren prywatny w zasiêgu sieci
wodoci¹gowej oraz drogi dojazdowej - realizacja przy³¹cza
przez inwestora.

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.
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.).


