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UCHWADA NR XXXIII/246/10

 RADY GMINY SIEDLISZCZE

	z	dnia	9	czerwca	2010	r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedliszcze 
dla obszaru w miejscowo[ciach Siedliszcze i Marynin

Na	podstawie	 art.18	 ust.2	 pkt	 5	 ustawy	 z	 dnia	
8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(Dz.U.	z	
2001	r.	Nr	142,	poz.1591,	z	pópn.zm.)	oraz	art.20	
ustawy	 z	 dnia	 27	 marca	 2003	 r.	 o	 planowaniu	 i	
zagospodarowaniu	 przestrzennym	 (Dz.U.Nr	 80,	
poz.717,	 z	 pópn.zm.)	 oraz	 w	 związku	 z	 UchwaEą	
Nr	XXI/145/08	Rady	Gminy	Siedliszcze	 z	 dnia	23	
grudnia	2008	r.	w	sprawie	przystąpienia	do	sporzą-
dzenia	zmiany	miejscowego	planu	zagospodarowa-
nia	przestrzennego	Gminy	Siedliszcze	dla	obszaru	w	
miejscowo[ciach	Siedliszcze	i	Marynin,	Rada	Gminy	
uchwala,	co	następuje:

RozdziaE 1
Ustalenia ogólne

§1.	1.	Uchwala	się	zmianę	miejscowego	planu	za-
gospodarowania	przestrzennego	Gminy	Siedliszcze	
dla	obszaru	w	miejscowo[ciach	Siedliszcze	i	Mary-
nin,	zwany	dalej	planem,	po	stwierdzeniu	jego	zgod-
no[ci	ze	ｧStudium	uwarunkowaG	i	kierunków	zago-
spodarowania	 przestrzennego	 Gminy	 Siedliszczeｦ,	
uchwalonego	uchwaEą	Nr	XIX/120/08	Rady	Gminy	
Siedliszcze	z	dnia	15	papdziernika	2008	roku.

2.	Granice	obszaru	objętego	ustaleniami	planu,	o	
których	mowa	w	ust.1	pokazano	na	rysunku	planu	
sporządzonego	w	 skali	 1:1000	 stanowiącym	 inte-
gralną	 czę[cią	 niniejszej	 uchwaEy,	 oznaczoną	 jako	
zaEącznik	nr	1.

3.	ZaEącznikami	do	niniejszej	uchwaEy	są	ponadto:
1)	 rozstrzygnięcie	 o	 sposobie	 rozpatrzenia	 uwag	

do	projektu	planu	wniesionych	w	okresie	wyEorenia	
do	publicznego	wglądu	｠	stanowiące	zaEącznik	nr	2	
do	uchwaEy;

2)	 rozstrzygnięcie	 o	 sposobie	 realizacji,	 zapisa-
nych	 w	 planie	 inwestycji	 z	 zakresu	 infrastruktury	
technicznej,	które	nalerą	do	zadaG	wEasnych	gminy	
｠	stanowiące	zaEącznik	nr	3	do	uchwaEy.

4.	Przedmiot	planu	stanowią	zagadnienia	okre[lo-
ne	w	przepisach	art.15	ust.2	ustawy	o	planowaniu	
i	zagospodarowaniu	przestrzennym	z	dnia	27	marca	
2003	r.

§2.	Ilekroć	w	uchwale	jest	mowa	o:
1)	dachu	wielospadowym	｠	nalery	przez	to	rozu-

mieć	dach	dwu-	lub	więcej	spadowe	o	kącie	nachy-
lenia	poEaci	dachowych	do	45o;

2)	dziaEce	budowlanej	｠	nalery	przez	to	rozumieć	
definicję	zawartą	w	przepisach	odrębnych;

3)	froncie	dziaEki	｠	nalery	przez	to	rozumieć	czę[ć	

dziaEki,	która	przylega	do	drogi,	z	której	odbywa	się	
gEówny	wjazd	lub	wej[cie	na	dziaEkę;

4)	 istniejącej	 zabudowie	｠	 nalery	 przez	 to	 rozu-
mieć	 istniejące	 budynki,	 obiekty	 na	 które	 zostaEy	
wydane	decyzje	administracyjne	(pozwolenia	na	bu-
dowę);

5)	linii	rozgraniczającej	｠	nalery	przez	to	rozumieć	
granice	pomiędzy	terenami	o	rórnym	sposobie	zago-
spodarowania	lub	rórnym	przeznaczeniu	podstawo-
wym	i	rórnej	funkcji,	ustalone	niniejszym	planem;

6)	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy	｠	nalery	przez	
to	 rozumieć	 wyznaczone	 na	 rysunku	 planu	 linie,	
przed	które	nie	more	być	wysunięte	lico	zewnętrz-
nej	 nadziemnej	 [ciany	 wznoszonego	 budynku	 z	
dopuszczeniem	 zgodnego	 z	 obowiązującymi	 prze-
pisami	wysunięcia	 przed	 nie	 na	 gEęboko[ć	 do	 1,5	
m	gzymsów,	balkonów,	loggii,	wykuszy,	zadaszeG	
nad	wej[ciami,	pochylni	i	schodów	zewnętrznych;

7)	 no[niku	 reklamy	 -	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	
urządzenie	 reklamowe	 w	 jakiejkolwiek	 materialnej	
formie	wraz	z	elementami	konstrukcyjnymi	i	zamo-
cowaniami,	zawierające	powierzchnię	przeznaczoną	
do	eksponowania	reklamy;

8)	 obszarze	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 obszar	
objęty	ustaleniami	planu,	w	granicach	przedstawio-
nych	na	rysunku	planu;

9)	planie	｠	nalery	przez	to	rozumieć	ustalenia	i	ry-
sunek	planu,	będące	przedmiotem	niniejszej	uchwa-
Ey,	okre[lone	w	§1	uchwaEy;

10)	powierzchni	zabudowy	｠	nalery	przez	to	ro-
zumieć	 wyrarony	 w	 procentach	 iloraz	 sumy	 po-
wierzchni	 caEkowitej	 wszystkich	 obiektów	 zloka-
lizowanych	 na	 kardej	 dziaEce	 poEoronej	 w	 danym	
terenie	i	powierzchni	tej	dziaEki;

11)	przeznaczeniu	podstawowym	｠	nalery	przez	
to	rozumieć	ustalone	w	planie	przeznaczenie	prze-
warające	na	danym	terenie;

12)	przeznaczeniu	uzupeEniającym	｠	nalery	przez	
to	rozumieć	takie	rodzaje	przeznaczenia,	które	uzu-
peEniają	lub	wzbogacają	przeznaczenie	podstawowe	
na	 danym	 terenie,	 w	 sposób	 okre[lony	 w	 ustale-
niach	planu;

13)	przepisach	odrębnych	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	przepisy	ustaw	wraz	z	aktami	wykonawczymi;

14)	rysunku	planu	｠	nalery	przez	to	rozumieć	ry-
sunek	wykonany	na	mapie	w	skali	1:1000,	okre[lo-
ny	w	§1	ust.2;

15)	szyldzie	reklamowym	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	no[nik	reklamowy	podający	nazwę	firmy	znaj-
dującej	się	w	budynku,	na	którym	szyld	reklamowy	
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jest	zainstalowany;
16)	terenie	｠	nalery	przez	to	rozumieć	teren	ogra-

niczony	na	rysunku	planu	liniami	rozgraniczającymi	
i	symbolem	przeznaczenia	oznaczony	wedEug	zasad	
okre[lonych	w	§3	ust.3	uchwaEy;

17)	uchwale	｠	nalery	przez	to	rozumieć	niniejszą	
uchwaEę,	o	ile	z	tre[ci	przepisu	nie	wynika	inaczej;

18)	usEugach	｠	nalery	przez	 to	 rozumieć	dziaEal-
no[ć	prowadzoną	w	obiektach	wolnostojących	lub	
lokalach	 urytkowych	 wbudowanych,	 której	 celem	
jest	zaspokojenie	potrzeb	ludno[ci,	a	nie	wytwarza-
nie	 bezpo[rednio	 metodami	 przemysEowymi	 dóbr	
materialnych,	z	wykluczeniem	usEug	uciąrliwych;

19)	usEugach	uciąrliwych	-	nalery	przez	to	rozu-
mieć	dziaEalno[ć	która	powoduje	przekroczenia	do-
puszczalnych	standardów	jako[ci	[rodowiska	okre-
[lonych	w	przepisach	prawa,	spowodowane	emisją	
pyEów	i	gazów	pochodzącą	z	procesów	spalania	nie	
związanych	 z	 ogrzewaniem	 pomieszczeG	 lub	 pod-
grzewaniem	wody	na	cele	bytowe,	wytwarzaniem	
odpadów	 innych	 nir	 komunalne,	 wytwarzaniem	
[cieków	innych	nir	bytowe,	zanieczyszczeniem	gle-
by	 i	powierzchni	ziemi,	wytwarzaniem	pól	elektro-
magnetycznych,	wzmoroną	emisją	haEasu;

20)	usEugach	publicznych	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	 usEugi	 zaspokajające	 potrzeby	 mieszkaGców	
oraz	wpEywające	na	poprawę	jako[ci	rycia,	o	zna-
czeniu	 lokalnym,	 ponadlokalnym	 (usEugi:	 o[wiaty,	
zdrowia,	kultury,	administracji,	strary	porarnej	itp.);

21)	 utrzymaniu	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 za-
chowanie	dotychczasowego	 sposobu	urytkowania	
terenu	i	jego	funkcji,	z	prawem	do	konserwacji,	re-
montu;

22)	wskapniku	intensywno[ci	zabudowy	｠	nalery	
przez	 to	 rozumieć	 iloraz	 sumy	 powierzchni	 caEko-
witej	wszystkich	kondygnacji	naziemnych,	mierzo-
nych	w	obrysie	zewnętrznym,	wszystkich	obiektów	
zlokalizowanych	w	danym	terenie,	do	powierzchni	
terenu;

23)	 wysoko[ci	 zabudowy	 ｠	 nalery	 przez	 to	 ro-
zumieć	 wymiar	 pionowy	 zabudowy	 mierzonej	 od	
poziomu	terenu	przy	najnirej	poEoronym	wej[ciu	do	
budynku	lub	jego	czę[ci,	znajdującego	się	na	pierw-
szej	 kondygnacji	 nadziemnej	 budynku	 do	 poziomu	
kalenicy,	wyrarony	w	metrach;

24)	zabudowa	mieszkaniowa	jednorodzinna	-	na-
lery	przez	to	rozumieć	zabudowę	mieszkaniową	jed-
norodzinną	z	wykluczeniem	szeregowej.

§3.	1.	Następujące	oznaczenia	graficzne	na	rysun-
ku	planu	stanowią	pozostaEe	obowiązujące	ustalenia	
planu:

1)	granica	obszaru	objętego	ustaleniami	planu;
2)	linie	rozgraniczające	tereny	o	rórnym	przezna-

czeniu	lub	rórnych	zasadach	zagospodarowania;
3)	 oznaczenia	 porządkowe	 ｠	 cyfrowe	 i	 literowe	

terenów;
4)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy.
2.	Oznaczenia	graficzne	na	rysunku	planu	nie	wy-

mienione	 w	 ust.1	 mają	 wyEącznie	 charakter	 infor-

macyjny.
3.	Dla	kardego	terenu	ustala	się	przeznaczenie	za-

pisane	w	jednej	z	następujących	postaci:
1)	symbol	literowy	｠	jedno	przeznaczenie	podsta-

wowe;
2)	symbol	literowy	/	symbol	literowy	｠	dwa	prze-

znaczenia	 podstawowe	 morliwe	 do	 zastosowania	
równolegle	w	dowolnych	wzajemnych	proporcjach	
lub	tylko	jedno	z	nich;

3)	cyfry	arabskie	okre[lają	numery	wyznaczonych	
terenów	na	rysunku	planu,	dla	których	sformuEowa-
no	odrębne	ustalenia	planu.

§4.	Ustala	się	następujące	symbole	okre[lające	w	
planie	podstawowe	formy	przeznaczenia	i	zagospo-
darowania	terenów:

1)	01MN,	02MN,	03MN,	04MN,	05MN,	06MN,	
07MN,	 08MN,	 09MN,	 10MN,	 11MN,	 12MN,	
13MN,	 14MN	 ｠	 tereny	 zabudowy	 mieszkaniowej	
jednorodzinnej;

2)	01U/MN,	02U/MN	｠	 tereny	usEug,	 zabudowa	
mieszkaniowa	jednorodzinna;

3)	01ZLZ,	02ZLZ,	03ZLZ,	04ZLZ	｠	zalesieG;
4)	ukEad	komunikacyjny,	powiązany	z	systemem	

infrastruktury	technicznej	wyznaczają	tereny	ozna-
czone	symbolami:

a)	KDL-p	｠	projektowane	przeznaczone	pod	drogi	
lokalne	klasy	ｧLｦ,

b)	KDD	｠	przeznaczone	pod	drogi	dojazdowe	klasy	
ｧDｦ,

c)	KDD-p	｠	przeznaczone	pod	projektowane	drogi	
dojazdowe	klasy	ｧDｦ,

d)	KDZ	｠	przeznaczone	pod	drogi	zbiorcze	klasy	
ｧZｦ,

e)	KPj	｠	przeznaczone	pod	ciągi	pieszo-jezdne,
f)	 KPj-p	 ｠	 przeznaczone	 pod	 projektowane	 ciągi	

pieszo-jezdne.

§5.	Ustala	 się	 tereny	przeznaczone	dla	 realizacji	
celów	publicznych:

1)	tereny	dróg	oznaczone	kolejnymi	cyframi	arab-
skimi	 i	 symbolami	 KDD,	 KDZ,	 jako	 istniejące	 dro-
gi	publiczne	oraz	KDL-p,	KDD-p	jako	projektowane	
drogi	publiczne.

§6.	1.	Ustala	się	wymagania	wynikające	z	potrzeb	
ksztaEtowania	przestrzeni	publicznych:

1)	 dopuszcza	 się	 lokalizację	 obiektów	 maEej	 ar-
chitektury	w	obszarach	przestrzeni	publicznych	na	
zasadach	wynikających	z	zagospodarowania	i	prze-
znaczenia	terenu;

2)	 nakazy,	 zakazy,	 dopuszczenia,	 ograniczenia	
oraz	 zasady	 umieszczania	 no[ników	 reklamowych	
i	szyldów	reklamowych	okre[lają	ustalenia	szczegó-
Eowe	dla	poszczególnych	terenów	w	zakresie	ochro-
ny	i	ksztaEtowania	Eadu	przestrzennego.

2.	 PozostaEe	 ustalenia	 dotyczące	 wymagaG	 wy-
nikających	z	potrzeb	ksztaEtowania	przestrzeni	pu-
blicznych	zostaEy	zawarte	w	ustaleniach	szczegóEo-
wych	dla	poszczególnych	terenów.
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§7.	 1.	 Ustala	 się	 następujące	 zasady	 ochrony	 i	
ksztaEtowania	Eadu	przestrzennego:

1)	parametry	i	wskapniki	ksztaEtowania	zabudowy	
i	zagospodarowania	terenu,	zostaEy	zawarte	w	usta-
leniach	szczegóEowych	terenów;

2)	w	stosunku	do	budynków	gospodarczo	｠	gara-
rowych,	obowiązuje	nakaz	zharmonizowania	bryEy,	
kolorystyki	 i	 materiaEów	 wykoGczeniowych	 z	 bu-
dynkiem	mieszkalnym;

3)	 lokalizację	ogrodzeG	frontowych	dziaEek	zgod-
nie	z	liniami	rozgraniczającymi	dróg	wyznaczonych	
planem,	dopuszcza	się	ich	wycofanie	nie	więcej	nir	
1,5	m	w	gEąb	dziaEki	w	miejscach	sytuowania	bram	
wjazdowych	 oraz	 w	 przypadku	 konieczno[ci	 omi-
nięcia	 istniejących	przeszkód	(np.	drzew,	urządzeG	
infrastruktury	technicznej,	itp.);

4)	zakaz	realizacji	ogrodzeG	peEnych;
5)	wysoko[ć	ogrodzeG	do	1,6	m,	mierząc	od	po-

ziomu	chodnika	lub	poziomu	terenu	do	najwyrszego	
punktu	ogrodzenia;

6)	ogrodzenia	od	strony	dróg	publicznych,	ciągów	
pieszych	arurowe	w	minimum	50%,	przy	czym	pro-
cent	ten	nalery	liczyć	kardorazowo	dla	powierzch-
ni	 ogrodzenia	 mierzonej	 pomiędzy	 poszczególnymi	
sEupkami	ogrodzeniowymi	i	gruntem	lub	podmurów-
ką;

7)	 dopuszcza	 się	 uzupeEnianie	 ogrodzeG	 rywo-
pEotami	oraz	stasowanie	samych	rywopEotów	 jako	
ogrodzenie,	jereli	ustalenia	szczegóEowe	nie	stano-
wią	inaczej;

8)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	usta-
leniami	szczegóEowymi;

9)	 okre[lone	 w	 ustaleniach	 szczegóEowych	 nie-
przekraczalne	linie	zabudowy	nie	dotyczą	obiektów	
i	urządzeG	infrastruktury	technicznej;

10)	zakaz	umieszczania	wolnostojących	no[ników	
reklamowych;

11)	 zakaz	 lokalizacji	 no[ników	 reklamowych	 i	
szyldów	 reklamowych	 na	 ogrodzeniach	 od	 strony	
dróg	i	przestrzeni	publicznych;

12)	 dopuszcza	 się	 lokalizowanie	 no[ników	 re-
klamowych	 na	 budynkach	 pod	 warunkiem,	 re	 ich	
Eączna	powierzchnia	nie	zajmie	więcej	nir	10%	po-
wierzchni	 Eącznej	 wszystkich	 elewacji	 danego	 bu-
dynku;

13)	dopuszcza	się	lokalizowanie	szyldów	reklamo-
wych	na	budynkach	pod	warunkiem,	re	maksymalna	
powierzchnia	jednego	szyldu	reklamowego	wyniesie	
｠	0,12	m²	oraz	ich	Eączna	powierzchnia	na	danym	
budynku	nie	zajmie	więcej	nir	1	%	powierzchni	ele-
wacji	budynku,	na	którym	są	zlokalizowane.

2.	 PozostaEe	 ustalenia	 dotyczące	 ksztaEtowania	
Eadu	przestrzennego	zostaEy	zawarte	w	ustaleniach	
szczegóEowych	dla	poszczególnych	terenów.

§8.	Ustala	 się	 zasady	ksztaEtowania	zabudowy	 i	
sposobów	zagospodarowania	terenu:

1)	 dopuszcza	 się	 lokalizację	 budynków	na	 dziaE-
kach	budowlanych	w	odlegEo[ci	mniejszej	nir	3	m	
od	granicy	z	sąsiednią	dziaEką	budowlaną	 lub	bez-

po[rednio	przy	granicy,	jereli	ustalenia	szczegóEowe	
niniejszej	uchwaEy	nie	stanowią	inaczej;

2)	 odlegEo[ć	 zabudowy	 od	 linii	 rozgraniczającej	
dróg	 wewnętrznych,	 nieoznaczonych	 na	 rysunku	
planu	min.	4,0	m;

3)	na	 terenach	objętych	niniejszym	planem	obo-
wiązuje	zakaz	lokalizowania	obiektów	handlowych,	
o	powierzchni	sprzedary	powyrej	2000	m²;

4)	 pozostaEe	ustalenia	dotyczące	 zasad	ksztaEto-
wania	zabudowy	i	sposobów	zagospodarowania	te-
renu	zawarte	zostaEy	w	ustaleniach	szczegóEowych	
dla	poszczególnych	terenów.

§9.	Ustala	się	zasady	i	warunki	scalania	i	podziaEu	
nieruchomo[ci:

1)	w	obszarze	objętym	ustaleniami	planu	nie	wy-
znacza	się	obszarów	wymagających	scalenia	 i	po-
dziaEu	nieruchomo[ci;

2)	 jereli	ustalenia	szczegóEowe	niniejszej	uchwa-
Ey	nie	stanowią	inaczej	minimalna	szeroko[ć	frontu	
nowo	wydzielonej	dziaEki	budowlanej	wynosi:

a)	20	m	dla	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzin-
nej	wolnostojącej,	usEugowej;

3)	 ustalenia	 szczegóEowe	 niniejszej	 uchwaEy	 nie	
stanowią	inaczej	minimalna	powierzchnia	nowo	wy-
dzielonej	dziaEki	budowlanej	wynosi:

a)	1000m²	dla	zabudowy	mieszkaniowej	jednoro-
dzinnej	wolnostojącej,	usEugowej;

4)	dopuszcza	się	 zmniejszenie	warto[ci	minimal-
nej	powierzchni	nowo	wydzielanej	dziaEki	budowla-
nej	okre[lonej	w	pkt	3	lit.a	o	10%;

5)	 nowe	 dziaEki	 budowlane	 na	 terenach	 podle-
gających	 podziaEowi	 powinny	mieć	 powierzchnię	 i	
ksztaEt	umorliwiający	ich	prawidEowe	zagospodaro-
wanie,	 zapewnioną	 dostępno[ć	 komunikacyjną	 do	
kardej	dziaEki	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

6)	parametry	dziaEek	budowlanych	okre[lone	w	ni-
niejszej	uchwale	nie	dotyczą	urządzeG	infrastruktury	
technicznej	i	komunikacyjnej;

7)	pozostaEe	ustalenia	dotyczące	 zasad	 i	warun-
ków	Eączenia	i	podziaEu	nieruchomo[ci	zawarte	zo-
staEy	w	ustaleniach	szczegóEowych	dla	poszczegól-
nych	terenów.

§10.	Ustala	się	zasady	ochrony	[rodowiska,	przy-
rody	i	krajobrazu	kulturowego:

1)	obszar	objęty	ustaleniami	planu	znajduje	się	w	
granicach	GEównego	Zbiornika	Wód	Podziemnych	nr	
407	Niecka	Lubelska	｠	CheEm	｠	Zamo[ć	w	Obsza-
rze	Wysokiej	Ochrony	(OWO),	dla	którego	obowią-
zują	ustalenia,	zakazy	i	nakazy	zgodne	z	przepisami	
odrębnymi;

2)	na	obszarze	objętym	ustaleniami	planu	ustala	
się:

a)	dla	dziaEek	budowlanych	minimalną	powierzch-
nię	biologicznie	czynną,	zgodnie	z	ustaleniami	szcze-
góEowymi	dla	poszczególnych	terenów,

b)	tereny	oznaczone	na	rysunku	planu	symbolami	
MN,	U/MN	zalicza	się	do	terenów	chronionych	aku-
stycznie,
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c)	 dopuszczalny	 poziom	 haEasu	 od	 dróg	 dla	 ro-
dzajów	terenów	chronionych	akustycznie	nie	more	
przekraczać	norm	okre[lonych	w	przepisach	odręb-
nych,

d)	 dopuszczalny	 poziom	 haEasu	 od	 pozostaEych	
obiektów	 i	dziaEalno[ci	będącej	pródEem	haEasu	dla	
rodzajów	 terenów	 chronionych	 akustycznie	 nie	
more	przekraczać	norm	okre[lonych	w	przepisach	
odrębnych,

e)	zakaz	skEadowania	odpadów;	czasowe	groma-
dzenie	 odpadów	 wytwarzanych	 na	 obszarze	 obję-
tym	ustaleniami	planu	zgodnie	z	przepisami	odręb-
nymi,

f)	 zakaz	 lokalizacji	 przedsięwzięć	 mogących	 za-
wsze	 znacząco	 oddziaEywać	 na	 [rodowisko,	 dla	
których	 sporządzenie	 raportu	 oddziaEywania	 na	
[rodowisko	jest	obligatoryjne	w	rozumieniu	przepi-
sów	odrębnych,	z	wyjątkiem	obiektów	infrastruktu-
ry	 technicznej	 i	 komunikacyjnej,	 sEurącej	 obsEudze	
mieszkaGców	i	urytkowników	terenu,

g)	 utrzymanie	 istniejących	oczek	wodnych	 i	 cie-
ków,

h)	w	strefie	oddziaEywania	pól	elektromagnetycz-
nych,	o	szeroko[ci	po	7,5	m	od	osi	linii	napowietrz-
nej	30	kV,	zakaz	lokalizacji	budynków	mieszkalnych	
i	 innych	o	charakterze	chronionym,	okre[lonych	w	
przepisach	odrębnych,	do	czasu	skablowania.

§11.	Ustala	się	zasady	modernizacji,	rozbudowy	i	
budowy	systemów	infrastruktury	technicznej:

1)	w	zakresie	 lokalizacji	urządzeG	sieciowych	 in-
frastruktury	technicznej:

a)	plan	dopuszcza	budowę	 i	modernizację	sieci	 i	
urządzeG	infrastruktury	technicznej	w	liniach	rozgra-
niczających	dróg,	w	uzgodnieniu	z	wEa[cicielem	sie-
ci	oraz	zarządcą	drogi	w	oparciu	o	przepisy	odrębne	
i	oznaczonych	symbolem	graficznym:

-	w	-	magistrale	wodociągowe,
-	k	-	sanitarne	kolektory	kanalizacyjne,
-	 30kV	 -	 napowietrzne	 linie	 elektroenergetyczne	

[redniego	napięcia;
2)	ustala	się	zasady	uzbrojenia	terenu	w	sieci	in-

frastruktury	technicznej:
a)	sieci	infrastruktury	technicznej	oraz	urządzenia	

z	nimi	związane	nalery	lokalizować	w	planowanych	
i	istniejących	pasach	drogowych,	a	w	przypadku	lo-
kalizowania	na	innych	terenach	｠	w	sposób	podpo-
rządkowany	okre[lonej	w	planie	funkcji	terenu	i	nie	
kolidujący	z	planowaną	zabudową,

b)	 poEorenie	 i	 parametry	 techniczne	 sieci	 podle-
gają	uszczegóEowieniu	w	projektach	budowlanych,

c)	w	przekrojach	 istniejących	 i	planowanych	pa-
sów	 drogowych	 (poza	 jezdniami)	 nalery	 uwzględ-
nić	 lokalizację	 istniejących	 i	 planowanych	 linii	 ka-
blowych	lub	napowietrznych	elektroenergetycznych	
niskiego	 i	 [redniego	 napięcia	 oraz	 istniejących	 i	
planowanych	kablowych	sieci	teletechnicznych	nie	
pokazanych	na	rysunku	planu;	parametry,	szczegó-
Eowy	przebieg	i	lokalizacja	sieci	okre[lone	zostaną	w	
projektach	budowlanych,

d)	w	pasach	 drogowych	planowanych	 dróg	we-
wnętrznych	 nieokre[lonych	 na	 rysunku	 planu	 sie-
ci	 infrastruktury	 technicznej	 lokalizować	zgodnie	 z	
przepisami	odrębnymi,

e)	 rozdzielcze	 sieci	 infrastruktury	 technicznej	
urytku	 powszechnego	 nalery	 projektować	 i	 budo-
wać	 uwzględniając	 potrzeby	 okre[lonej	 w	 planie	
zabudowy	 oraz	 potrzeby	 zabudowy	 na	 terenach	
przylegEych	nie	objętych	planem,	a	wskazanych	w	
studium	jako	tereny	inwestycyjne	(potencjalni	uryt-
kownicy	sieci),

f)	 przyEącza	 nieruchomo[ci	 do	 ciągów	 ulicznych	
sieci	 infrastruktury	 technicznej	 powinny,	 w	 grani-
cach	pasa	drogowego	wyznaczonego	liniami	rozgra-
niczającymi,	przebiegać	prostopadle	do	osi	podEur-
nej	ulicy;	w	technicznie	uzasadnionych	wypadkach	
dopuszcza	się	przebieg	sko[ny	pod	katem	nie	mniej-
szym	nir	45o,	do	osi	podEurnej	ulicy,	o	ile	nie	utrudni	
to	przyEączenia	do	sieci	ulicznej	nieruchomo[ci	są-
siednich,

g)	 w	 przypadku	 konieczno[ci	 przeprowadzenia	
tranzytowych	 sieci	 infrastruktury	 technicznej	 nie	
pokazanych	na	rysunku	planu	wykonanie	ich	nie	bę-
dzie	sprzeczne	z	ustaleniami	planu	pod	warunkiem,	
re	 ich	 przebieg	 nie	 będzie	 kolidowaE	 z	 istniejącą	 i	
planowaną	zabudową,

h)	stacje	transformatorowe	mogą	być	lokalizowa-
ne	w	granicach	planu	pod	warunkiem	nie	naruszenia	
wynikających	z	niniejszego	planu	przepisów	odręb-
nych	oraz	warunków	zabudowy	i	zagospodarowania	
terenów	sąsiednich	｠	uszczegóEowienie	w	projekcie	
budowlanym;

3)	w	zakresie	zaopatrzenia	w	wodę,	ustala	się:
a)	zasilanie	w	wodę	z	wodociągu	z	sieci	rozdziel-

czej	 zlokalizowanej	 wzdEur	 istniejących	 dróg	 obję-
tych	granicą	obowiązywania	ustaleG	planu,

b)	budowę	nowych	odcinków	sieci	wodociągowej	
w	liniach	rozgraniczających	dróg	poza	pasami	jezdni	
w	uzgodnieniu	z	zarządcą	drogi,

c)	 dopuszcza	 się	 lokalizację	 sieci	 wodociągowej	
poza	liniami	rozgraniczającymi	dróg	pod	warunkiem	
uzyskania	zgody	wEa[ciciela	terenu	i	na	warunkach	
okre[lonych	przez	zarządzającego	siecią,

d)	 przy	 realizacji	 nowych	 i	 przebudowie	 istnieją-
cych	ujęć	 i	 sieci	wodociągowych,	w	obszarze	ob-
jętym	 ustaleniami	 planu,	 obowiązuje	 zapewnienie	
przeciwporarowego	 zaopatrzenia	 wodnego	 w	 za-
kresie	 pródeE	 zaopatrzenia	 i	 sieci	 hydrantów	 nad-
ziemnych,

e)	nakaz	podEączania	nowych	odbiorców	do	sieci	
wodociągowej	po	jej	wybudowaniu;

4)	w	zakresie	odprowadzania	[cieków	sanitarnych	
oraz	wód	opadowych,	ustala	się:

a)	 odprowadzenie	 [cieków	 sanitarnych	 do	 ukEa-
du	 kanalizacyjnego,	 a	 następnie	 oczyszczanie	 w	
oczyszczalni	[cieków,

b)	budowę	nowych	odcinków	sieci	kanalizacyjnej	
w	 liniach	 rozgraniczających	 dróg	w	 uzgodnieniu	 z	
zarządcą	drogi,

c)	 morliwo[ć	 utrzymania	 rozwiązaG	 indywidual-
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nych	do	czasu	objęcia	poszczególnych	terenów	sie-
cią	kanalizacyjną,

d)	nakaz	podEączania	nowych	odbiorców	do	sieci	
kanalizacyjnej	po	jej	wybudowaniu,

e)	zakaz	odprowadzania	wód	opadowych	na	na-
wierzchnie	 ogólnie	 dostępnych	 ciągów	 komunika-
cyjnych,

f)	 zakaz	 odprowadzania	 wód	 opadowych	 za-
nieczyszczonych	 produktami	 organicznymi,	 ro-
popochodnymi	 i	 mineralnymi	 do	 ciągów	 kanaliza-
cji	 sanitarnej,	 do	 wód	 otwartych	 i	 do	 gruntu	 bez	
uprzedniego	podczyszczenia;

5)	w	zakresie	zaopatrzenia	w	gaz,	ustala	się:
a)	 doprowadzenie	 gazu	 ziemnego	 na	 teren	 Gmi-

ny	Siedliszcze	przez	gazociąg	wysokopręrny	relacji	
FajsEawice	｠	Trawniki	doprowadzający	gaz	do	pla-
nowanej	 stacji	 redukcyjno	｠	 pomiarowej	 I	 stopnia	
zlokalizowanej	w	rejonie	o[rodka	gminnego,

b)	budowę	nowych	gazociągów	w	liniach	rozgra-
niczających	dróg,	poza	pasami	jezdni	zgodnie	z	wy-
mogami	przepisów	odrębnych	w	uzgodnieniu	z	wEa-
[ciwym	zakEadem	gazowniczym	i	zarządcą	drogi,

c)	jako	podstawę	do	podejmowania	decyzji	inwe-
stycyjnych	w	zakresie	rozbudowy	sieci	gazowej	na-
lery	przyjąć	obowiązujące	programy,

d)	mają	zastosowanie	obowiązujące	przepisy	od-
rębne,

e)	linię	ogrodzeG	w	odlegEo[ci	min.	0,5	m	od	ga-
zociągu,

f)	szafki	gazowe	(otwierane	na	zewnątrz	od	strony	
ulicy)	winny	być	 lokalizowane	w	 linii	ogrodzeG,	w	
pozostaEych	przypadkach	w	miejscu	uzgodnionym	z	
zarządzającym	siecią	gazową;

6)	w	zakresie	zaopatrzenia	w	energię	elektryczną,	
ustala	się:

a)	 zasilanie	 odbiorców	w	 energię	 elektryczną	 za	
po[rednictwem	istniejących	i	nowoprojektowanych	
linii	elektroenergetycznych	napowietrznych	bądp	ka-
blowych	oraz	stacji	transformatorowych,

b)	budowę	o[wietlenia	ulicznego	w	liniach	rozgra-
niczających	dróg,

c)	morliwo[ć	przebudowy	istniejących	sieci	elek-
troenergetycznych	na	warunkach	okre[lonych	przez	
wEa[ciwy	zakEad	energetyczny,

d)	budowę	nowych	sEupowych	lub	kontenerowych	
stacji	transformatorowych	w	lokalizacji	i	ilo[ci,	któ-
re	okre[li	wymagane	opracowanie	branrowe;

7)	w	zakresie	zaopatrzenia	w	ciepEo,	ustala	się:
a)	 zaopatrzenia	 indywidualnych	 pródeE	 ciepEa	

zgodnie	z	przepisami	odrębnymi	przy	wykorzystaniu	
urządzeG	o	wysokim	poziomie	czysto[ci	emisji;

8)	w	zakresie	telekomunikacji,	ustala	się:
a)	rozbudowę	sieci	telefonicznej	w	oparciu	o	auto-

matyczne	centrale	telefoniczne	oraz	przez	magistra-
lę	[wiatEowodową	zgodnie	z	warunkami	techniczny-
mi	wydanymi	przez	dysponenta	sieci,

b)	 rozbudowę	 sieci	 telekomunikacyjnej	w	 liniach	
rozgraniczających	dróg	na	warunkach	okre[lonych	
przez	zarządcę	drogi	z	dopuszczeniem	przebiegu	na-
powietrznych	 linii	 telefonicznych	 poza	 liniami	 roz-

graniczającymi,	przy	zapewnieniu	sEurebno[ci	grun-
towej,

c)	zakaz	lokalizacji	masztów	telefonii	komórkowej	
na	terenach	przeznaczonych	pod	zabudowę	miesz-
kaniową;

9)	w	zakresie	gospodarki	odpadami,	ustala	się:
a)	obsEugę	zgodnie	z	gospodarką	okre[loną	w	pla-

nie	gospodarki	odpadami	i	z	przepisami	odrębnymi.

§12.	1.	Ustala	się	zasady	modernizacji,	rozbudo-
wy	i	budowy	systemów	komunikacji:

1)	w	zakresie	wyznaczania	miejsc	parkingowych	
lub	postojowych	na	danej	nieruchomo[ci	ustala	się	
następujące	wielko[ci:

a)	zabudowa	mieszkaniowa	jednorodzinna	｠	mini-
mum	1	miejsce	postojowe,	wliczając	miejsca	gara-
rowe,

b)	biura,	urzędy	｠	minimum	1	miejsce	postojowe	
na	10m²	pow.	urytkowej,

c)	obiekty	handlowe,	usEugi	｠	minimum	1	miejsce	
postojowe	na	20	m²	pow.	urytkowej,

d)	hotele,	pensjonaty	-	minimum	1	miejsce	posto-
jowe	na	2	Eórka,

e)	przychodnie	zdrowia,	gabinety	lekarskie	-	mini-
mum	1	miejsce	postojowe	na	20	m²	pow.	urytko-
wej,

f)	szkoEy,	przedszkola,	rEobki	-	minimum	1	miejsce	
postojowe	na	5	dzieci,	uczniów,

g)	dla	wyrej	wymienionych	funkcji	za	wyjątkiem	
pkt	1,	pkt.	a	obowiązuje	zapewnienie	miejsc	posto-
jowych	dla	osób	niepeEnosprawnych;

2)	 ukEad	 komunikacyjny	 tworzą	 drogi	 oznaczone	
na	rysunku	planu	kolejnym	numerem	i	symbolem	li-
terowym:	KDD,	KDD-p,	KDL-p,	KDZ	oraz	ciągi	pie-
szo-jezdne	oznaczone	kolejnym	numerem	i	symbo-
lem	literowym:	KPj,	KPj-p;

3)	ukEad	komunikacyjny	skEada	się	 z	dróg	dojaz-
dowych,	 lokalnych	 i	 zbiorczych	 oraz	 ciągów	 pie-
szo-jezdnych.	Są	 to	drogi	 istniejące,	których	 trasy	
zostaEy	wykorzystane	w	planie	oraz	projektowane,	
których	przebieg	ustalono	w	niniejszym	planie;

4)	w	granicach	obszaru	objętego	ustaleniami	pla-
nu	dopuszcza	się	 lokalizowanie	nie	wyznaczonych	
na	 rysunku	 planu	 urządzeG	 i	 sieci	 infrastruktury	
technicznej,	w	tym	komunikacyjnych,	niezbędnych	
dla	obsEugi	terenu;

5)	 w	 ramach	 nowych	 inwestycji,	 w	 granicach	
terenu	 lub	poza	 terenem	 jej	 realizacji	 inwestor	 zo-
bowiązany	 jest	 zaprojektować	 odpowiednią	 liczbę	
miejsc	 postojowych	 dla	 samochodów,	 wynikającą	
z	charakteru	funkcjonalno-urytkowego	 inwestycji	 i	
zewnętrznych	 warunków	 komunikacyjnych,	 zgod-
nie	z	ustaleniami	pkt.1;

6)	 ustanawia	 się	 zakaz	 lokalizowania	 w	 pasach	
drogowych	 istniejących	 i	 projektowanych	 ulic	 no-
wych	obiektów	budowlanych	nie	sEurących	komuni-
kacyjnej	funkcji	ulicy,	innych	nir	sieci	infrastruktury	
technicznej	urytku	powszechnego	oraz	przyEączy	do	
tych	sieci	sytuowanych	z	zachowaniem	zasad	okre-
[lonych	w	obowiązujących	przepisach,	o	ile	ustale-
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nia	szczegóEowe	nie	stanowią	inaczej;
7)	 rozwiązania	 wynikające	 z	 etapowej	 realizacji	

ukEadu	komunikacyjnego	(ulic,	[cierek	rowerowych)	
i	rórniące	się	od	rozwiązaG	docelowych	uznaje	się	
za	tymczasowe;

8)	 w	 liniach	 rozgraniczających	 ulicy	 dopuszcza	
się	 umieszczenie	 ciągów	 infrastruktury	wspólnego	
urytku	oraz	odcinków	przyEączy	zgodnie	z	obowią-
zującymi	przepisami	i	na	warunkach	zarządcy	ulicy.

2.	Na	 terenach	przeznaczonych	na	cele	 komuni-
kacji,	 ustala	 się	 następujące	 zasady	 zagospodaro-
wania:

1)	 obowiązuje	 lokalizowanie	 chodników	 dla	 pie-
szych	minimum	jednostronnie;

2)	w	liniach	rozgraniczających	morliwo[ć	lokalizo-
wania	szpalerów	drzew	oraz	obiektów	maEej	archi-
tektury,	 jak:	 Eawki	 i	 elementy	 dekoracyjne,	 itp.	 za	
zgodą	zarządcy	drogi.

RozdziaE 2
Ustalenia szczegóEowe

§13.	Dla	terenów	oznaczonych	na	rysunku	planu	
symbolami:	 01MN,	 02MN,	 03MN,	 04MN,	 05MN,	
06MN,	07MN,	08MN,	09MN,	10MN,	11MN,	12MN,	
13MN,	14MN	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zabudowy	
mieszkaniowej	jednorodzinnej;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	usEugi;
3)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-

wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	zabudowa	mieszkaniowa	jednorodzinna	w	for-
mie	wolnostojącej,

b)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	30%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

c)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	0,6,

d)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	50	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

e)	wysoko[ć	zabudowy	do	9m,	max.	2	kondygna-
cje,	w	tym	poddasze	urytkowe,

f)	wysoko[ć	dla	budynków	gospodarczo	｠	gararo-
wych	do	5m,	max.	1	kondygnacja,

g)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEa-
ci	dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lu-
karn,	a	dla	budynków	gospodarczo	-	gararowych	od	
20°	do	40°,

h)	utrzymanie	istniejącej	zabudowy	zagrodowej	z	
morliwo[cią	 budowy	 wyEącznie	 budynków	 miesz-
kalnych,

i)	obowiązek	wprowadzenia	zieleni	 izolacyjnej	od	
zabudowy	 zagrodowej	w	 pasie	 o	 szeroko[ci	mini-
mum	5m,

j)	dla	istniejącej	zabudowy	ustalenia	lit.	a,	b,	c,	d,	
e,	f,	g,	h,	i	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	
danej	 zmiany	 parametrów	 lub	 konstrukcji	 istnieją-
cych	budynków,

k)	 realizacja	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednoro-

dzinnej	 w	 pobliru	 linii	 [redniego	 napięcia	 30	 kV,	
morliwa	 pod	 warunkiem	 zachowania	 wymagaG	
okre[lonych	w	obowiązujących	normach	prawnych;

4)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	uzupeEniającym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	20%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	0,4,

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	50	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	do	9m,	max.	2	kondygna-
cje,	w	tym	poddasze	urytkowe,

e)	wysoko[ć	dla	budynków	gospodarczo	｠	gara-
rowych	do	5m,	max.	1	kondygnacja,

f)	 dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEa-
ci	dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lu-
karn,	 a	dla	budynków	gospodarczo	｠	gararowych	
od	20°	do	40°,

g)	dla	 istniejącej	zabudowy	ustalenia	 lit.	a,	b,	c,	
d,	e,	f	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejących	
budynków;

5)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego	ustala	się:

a)	ustala	 się	 lokalizację	 jednego	budynku	gospo-
darczo	｠	gararowego	w	granicach	jednej	dziaEki	bu-
dowlanej,

b)	obowiązują	ustalenia	§7	z	wyEączeniem	ust.1	
pkt	11;

6)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	
i	 sposobu	 zagospodarowania	 terenu	 obowiązują	
ustalenia	§8;

7)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	
i	parametrów	dziaEki	budowlanej	obowiązują	ustale-
nia	§9;

8)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-
jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;

9)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	dla	terenu	oznaczonego	symbolem	01MN	usta-

la	się	nieprzekraczalną	linię	zabudowy	w	odlegEo[ci	
6m	od	linii	rozgraniczającej	drogi	02KPj	oraz	w	od-
legEo[ci	12m	od	linii	rozgraniczającej	teren	02ZLZ,

b)	dla	terenu	oznaczonego	symbolem	02MN	usta-
la	 się	 nieprzekraczalną	 linię	 zabudowy	 w	 odlegEo-
[ci	6m	od	linii	rozgraniczającej	drogi	01KPj,	16KPj,	
01KDD-p	oraz	w	odlegEo[ci	12m	od	linii	rozgranicza-
jącej	teren	01ZLZ,

c)	dla	terenu	oznaczonego	symbolem	03MN	usta-
la	 się	 nieprzekraczalną	 linię	 zabudowy	 w	 odlegEo-
[ci	6m	od	linii	rozgraniczającej	drogi	02KPj,	17KPj,	
01KDD-p,	03KPj,	od	linii	rozgraniczającej	teren	01U/
MN,	od	wschodniej	granicy	planu	oraz	w	odlegEo[ci	
12m	od	linii	rozgraniczającej	teren	03ZLZ,

d)	dla	terenu	oznaczonego	symbolem	04MN	usta-
la	się	nieprzekraczalną	linię	zabudowy	w	odlegEo[ci	
6m	od	linii	rozgraniczającej	drogi	03KPj-p,	04KPJ-p,	
01KDD-p,	w	odlegEo[ci	8m	od	linii	rozgraniczającej	
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drogi	01KDL-p,
e)	dla	terenu	oznaczonego	symbolem	05MN	usta-

la	się	nieprzekraczalną	linię	zabudowy	w	odlegEo[ci	
6m	od	linii	rozgraniczającej	drogi	03KPj-p,	05KPj-p,	
06KPj-p,	w	 odlegEo[ci	 8m	 od	 linii	 rozgraniczającej	
drogi	01KDL-p	oraz	w	odlegEo[ci	12m	od	linii	rozgra-
niczającej	teren	04ZLZ,

f)	dla	terenu	oznaczonego	symbolem	06MN	usta-
la	się	nieprzekraczalną	linię	zabudowy	w	odlegEo[ci	
6m	od	linii	rozgraniczającej	drogi	03KPj-p,	06KPj-p,	
08KPj-p,

g)	dla	terenu	oznaczonego	symbolem	07MN	usta-
la	się	nieprzekraczalną	linię	zabudowy	w	odlegEo[ci	
6m	od	linii	rozgraniczającej	drogi	01KDD-p,	04KPj-p,	
07KPj-p,	w	 odlegEo[ci	 8m	 od	 linii	 rozgraniczającej	
drogi	01KDL-p,

h)	dla	terenu	oznaczonego	symbolem	08MN	usta-
la	się	nieprzekraczalna	linię	zabudowy	w	odlegEo[ci	
6m	od	linii	rozgraniczającej	drogi	05KPj-p,	06KPj-p,	
08KPj-p,	w	 odlegEo[ci	 8m	 od	 linii	 rozgraniczającej	
drogę	01KDL-p,

i)	dla	terenu	oznaczonego	symbolem	09MN	usta-
la	się	nieprzekraczalna	linię	zabudowy	w	odlegEo[ci	
6m	od	linii	rozgraniczającej	drogi	07KPj-p,	10KPj-p,	
01KDD-p,	w	odlegEo[ci	8m	od	linii	rozgraniczającej	
drogę	01KDL-p,

j)	dla	terenu	oznaczonego	symbolem	10MN	usta-
la	się	nieprzekraczalna	linię	zabudowy	w	odlegEo[ci	
6m	od	linii	rozgraniczającej	drogi	08KPj-p,	09KPj-p,	
11KPj-p,	w	 odlegEo[ci	 8m	 od	 linii	 rozgraniczającej	
drogę	01KDL-p,

k)	dla	terenu	oznaczonego	symbolem	11MN	usta-
la	się	nieprzekraczalna	linię	zabudowy	w	odlegEo[ci	
6m	od	linii	rozgraniczającej	drogi	08KPj-p,	09KPj-p,	
11KPj-p,

l)	dla	terenu	oznaczonego	symbolem	12MN	usta-
la	się	nieprzekraczalna	linię	zabudowy	w	odlegEo[ci	
6m	 od	 linii	 rozgraniczającej	 drogi	 12KPj-p,	 13KPj,	
02KDD,	 w	 odlegEo[ci	 8m	 od	 linii	 rozgraniczającej	
drogę	02KDL-p,

m)	dla	terenu	oznaczonego	symbolem	13MN	usta-
la	się	nieprzekraczalna	linię	zabudowy	w	odlegEo[ci	
6m	od	linii	rozgraniczającej	drogi	14KPj-p,	15KPj-p,	
02KDD,

n)	dla	terenu	oznaczonego	symbolem	14MN	usta-
la	się	nieprzekraczalna	linię	zabudowy	w	odlegEo[ci	
6m	 od	 linii	 rozgraniczającej	 drogi	 13KPj,	 14KPj-p,	
15KPj-p	oraz	od	linii	rozgraniczającej	teren	02U/MN;

10)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej,	ustala	się:
a)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 oznaczonego	

symbolem	01MN	z	drogi	oznaczonej	na	rysunku	pla-
nu	symbolem	02KPj,

b)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 oznaczonego	
symbolem	02MN	z	drogi	oznaczonej	na	rysunku	pla-
nu	symbolem	01KPj,	16KPj-p,	01KDD-p,

c)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 oznaczonego	
symbolem	03MN	z	drogi	oznaczonej	na	rysunku	pla-
nu	symbolem	02KPj,	01KDD-p,03KPj-p,	17KPj-p,

d)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 oznaczone-
go	symbolem	04MN	z	drogi	oznaczonej	na	 rysun-

ku	 planu	 symbolem	 03KPj-p,	 04KPJ-p,	 01KDD-p,	
01KDL-p,

e)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 oznaczonego	
symbolem	05MN	z	drogi	oznaczonej	na	rysunku	pla-
nu	symbolem	03KPj-p,	05KPj-p,	06KPj-p,	01KDL-p,

f)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 oznaczonego	
symbolem	06MN	z	drogi	oznaczonej	na	rysunku	pla-
nu	symbolem	03KPj-p,	06KPj-p,	08KPj-p,

g)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 oznaczone-
go	symbolem	07MN	z	drogi	oznaczonej	na	 rysun-
ku	 planu	 symbolem	 01KDD-p,	 04KPj-p,	 07KPj-p,	
01KDL-p,

h)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 oznaczonego	
symbolem	08MN	z	drogi	oznaczonej	na	rysunku	pla-
nu	symbolem	05KPj-p,	06KPj-p,	08KPj-p,	01KDL-p,

i)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 oznaczone-
go	symbolem	09MN	z	drogi	oznaczonej	na	 rysun-
ku	 planu	 symbolem	 07KPj-p,	 10KPj-p,	 01KDD-p,	
01KDL-p,

j)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 oznaczonego	
symbolem	10MN	z	drogi	oznaczonej	na	rysunku	pla-
nu	symbolem	08KPj-p,	09KPj-p,	11KPj-p,	01KDL-p,

k)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 oznaczonego	
symbolem	11MN	z	drogi	oznaczonej	na	rysunku	pla-
nu	symbolem	08KPj-p,	09KPj-p,	11KPj-p,

l)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 oznaczonego	
symbolem	12MN	z	drogi	oznaczonej	na	rysunku	pla-
nu	symbolem	12KPj-p,	13KPj,	02KDD,	02KDL-p,

m)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 oznaczonego	
symbolem	13MN	z	drogi	oznaczonej	na	rysunku	pla-
nu	symbolem	14KPj-p,	15KPj-p,	02KDD,

n)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 oznaczonego	
symbolem	14MN	z	drogi	oznaczonej	na	rysunku	pla-
nu	symbolem	13KPj,	14KPj-p,	15KPj-p;

11)	w	zakresie	 zapewnienia	miejsc	postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12;

12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§11.

§14.	Dla	terenów	oznaczonych	na	rysunku	planu	
symbolem	01U/MN,	02U/MN	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	usEug,	za-
budowa	mieszkaniowa	jednorodzinna;

2)	w	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaEto-
wania	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawowym	w	
zakresie	jej	budowy:

a)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	60%	po-
wierzchni	wydzielonej	dziaEki	budowlanej,

b)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	｠	2,4,

c)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	20	%	powierzchni	wydzielonej	dziaEki	budow-
lanej,

d)	wysoko[ć	zabudowy	do	12	m,
e)	dachy	wielospadowe	o	kącie	pochylenia	poEaci	

dachowych	od	30°do	45°,	z	dopuszczeniem	lukarn,
f)	 dla	 istniejącej	 zabudowy	ustalenia	 lit.	 a,	 b,	 c,	

d,	e,	nalery	stosować	odpowiednio	w	ramach	da-
nej	zmiany	parametrów	lub	konstrukcji	istniejącego	
budynku;
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3)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-
strzennego	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§7;

4)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	
i	 sposobu	 zagospodarowania	 terenu	 obowiązują	
ustalenia	§8;

5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	
i	 parametrów	 dziaEki	 budowlanej	 obowiązują	 usta-
lenia	§9	pkt1,	2	lit.	a,	pkt.	3	lit.	a,	pkt.	4,	5,	6,	7;

6)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-
jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;

7)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy,	ustala	się:
a)	 dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	 01U/MN	

ustala	się	nieprzekraczalną	linię	zabudowy	w	odle-
gEo[ci	6m	od	 linii	 rozgraniczającej	 drogi	01KDD-p,	
03KPj-p,	oraz	od	linii	rozgraniczającej	teren	03MN,

b)	 dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	 02U/MN	
ustala	 się	 nieprzekraczalną	 linię	 zabudowy	 w	 od-
legEo[ci	 6m	 od	 linii	 rozgraniczającej	 drogi	 13KPj,	
14KPj-p,	oraz	od	linii	rozgraniczającej	teren	14MN,	
w	 odlegEo[ci	 8m	 od	 linii	 rozgraniczającej	 drogę	
02KDL-p;

8)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej,	ustala	się:
a)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	01U/MN	z	dróg	

oznaczonych	 na	 rysunku	 symbolami	 01KDD-p,	
03KPj-p,

b)	obsEugę	komunikacyjną	terenu	02U/MN	z	dróg	
oznaczonych	na	rysunku	symbolami	13KPj,	14KPj-p,	
02KDL-p;

9)	 w	 zakresie	 zapewnienia	 miejsc	 postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§12;

10)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-
zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§11.

§15.	Dla	terenów	oznaczonych	na	rysunku	planu	
symbolami	01ZLZ,	02ZLZ,	03ZLZ,	04ZLZ	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zalesieG;
2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	urządzenia	tury-

styczne,
3)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	

sposobu	zagospodarowania	terenu	ustala	się:
a)	zakaz	zabudowy,
b)	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;
4)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	utrzymanie	istnieją-
cych	podziaEów;

5)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody,	kra-
jobrazu	kulturowego	obowiązują	ustalenia	§10;

6)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej,	ustala	się:
a)	dla	terenu	01ZLZ	obsEugę	komunikacyjną	z	dro-

gi	oznaczonej	na	rysunku	symbolem	01KPj,
b)	dla	terenu	02ZLZ	obowiązuje	zapewnienie	do-

jazdu	do	terenów	le[nych,
c)	dla	terenu	03ZLZ	obsEugę	komunikacyjną	z	dro-

gi	oznaczonej	na	rysunku	symbolem	02KPj,
d)	dla	terenu	04ZLZ	obowiązuje	utrzymanie	istnie-

jącej	obsEugi	komunikacyjnej;
7)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowiązu-

ją	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§11.

§16.	Dla	poszczególnych	dróg	oznaczonych	na	ry-
sunku	planu,	ustala	się:
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f)  dla istniejącej zabudowy ustalenia lit. a, b, c, d, e, należy stosować odpowiednio w ramach danej 
zmiany parametrów lub konstrukcji istniejącego budynku; 
3)  w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obowiązują ustalenia zawarte w §7; 
4)  w zakresie zasad kształtowania zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu obowiązują 
ustalenia §8; 
5)  w zakresie warunków podziału nieruchomości i parametrów działki budowlanej obowiązują ustalenia 
§9 pkt1, 2 lit. a, pkt. 3 lit. a, pkt. 4, 5, 6, 7; 
6)  w zakresie ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego obowiązują ustalenia §10; 
7)  w zakresie określenia linii zabudowy, ustala się: 
a)  dla terenu oznaczonego symbolem 01U/MN ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 
6m od linii rozgraniczającej drogi 01KDD-p, 03KPj-p, oraz od linii rozgraniczającej teren 03MN, 
b)  dla terenu oznaczonego symbolem 02U/MN ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 
6m od linii rozgraniczającej drogi 13KPj, 14KPj-p, oraz od linii rozgraniczającej teren 14MN, w odległości 8m 
od linii rozgraniczającej drogę 02KDL-p; 
8)  w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala się: 
a)  obsługę komunikacyjną terenu 01U/MN z dróg oznaczonych na rysunku symbolami 01KDD-p, 
03KPj-p, 
b)  obsługę komunikacyjną terenu 02U/MN z dróg oznaczonych na rysunku symbolami 13KPj, 14KPj-p, 
02KDL-p; 
9)  w zakresie zapewnienia miejsc postojowych obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w §12; 
10)  w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w §11. 
§15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 01ZLZ, 02ZLZ, 03ZLZ, 04ZLZ ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe – tereny zalesień; 
2)  przeznaczenie uzupełniające – urządzenia turystyczne, 
3)  w zakresie zasad kształtowania zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu ustala się: 
a)  zakaz zabudowy, 
b)  zgodnie z przepisami odrębnymi; 
4)  w zakresie warunków podziału nieruchomości i parametrów działki budowlanej utrzymanie 
istniejących podziałów; 
 
 
Lp. Oznaczenie terenu 

w planie 
Przeznaczenie terenu Zasady zagospodarowania 

- szerokość w liniach rozgraniczających: 20m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury 
technicznej, 
- chodniki obustronne, 
- dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej, 

1. 01KDZ droga publiczna klasy zbiorczej 

- zakaz sytuowania reklam. 
- szerokość w liniach rozgraniczających: 12m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury 
technicznej, 
- chodniki obustronne, 
- dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej, 

2. 01KDL-p droga publiczna klasy lokalnej 

- zakaz sytuowania reklam. 
- szerokość w liniach rozgraniczających: 12m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury 
technicznej, 
- chodniki obustronne, 
- dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej, 

3. 02KDL-p droga publiczna klasy lokalnej 

- zakaz sytuowania reklam. 
- szerokość w liniach rozgraniczających: 10m, 
- liczba jezdni:1, 

4. 01KDD-p droga publiczna klasy 
dojazdowej 

- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury 
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technicznej� 
- chodnik jednostronny� 
- dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej� 

   

- zakaz sytuowania reklam. 
- szerokość w liniach rozgraniczających: 8m� 
- liczba jezdni:1� 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury 
technicznej� 

5. 0�KDD droga publiczna klasy 
dojazdowej 

- zakaz sytuowania reklam. 
- szerokość w liniach rozgraniczających: 8m� 
- liczba jezdni:1� 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury 
technicznej� 

6. 01KPj ciąg pieszo-jezdny 

- zakaz sytuowania reklam. 
- szerokość w liniach rozgraniczających: 8m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury 
technicznej, 

7. 02KPj ciąg pieszo-jezdny 

- zakaz sytuowania reklam. 
- szerokość w liniach rozgraniczających: 9m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury 
technicznej, 

8. 03KPj-p ciąg pieszo-jezdny 

- zakaz sytuowania reklam. 
- szerokość w liniach rozgraniczających: 8m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury 
technicznej, 
- zakaz sytuowania reklam. 

9. 04KPj-p ciąg pieszo-jezdny 

 
- szerokość w liniach rozgraniczających: 8m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury 
technicznej, 

10. 05KPj-p ciąg pieszo-jezdny 

- zakaz sytuowania reklam. 
- szerokość w liniach rozgraniczających: 8m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury 
technicznej, 

11. 06KPj-p ciąg pieszo-jezdny 

- zakaz sytuowania reklam. 
- szerokość w liniach rozgraniczających: 8m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury 
technicznej, 

12. 07KPj-p ciąg pieszo-jezdny 

- zakaz sytuowania reklam. 
- szerokość w liniach rozgraniczających: 8m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury 
technicznej, 

13. 08KPj-p ciąg pieszo-jezdny 

- zakaz sytuowania reklam. 
- szerokość w liniach rozgraniczających: 8m, 14. 09KPj-p ciąg pieszo-jezdny 
- liczba jezdni:1, 
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- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury 
technicznej, 

   

- zakaz sytuowania reklam. 
- szerokość w liniach rozgraniczających: 5m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury 
technicznej, 

15. 10KPj-p ciąg pieszo-jezdny 

- zakaz sytuowania reklam. 
- szerokość w liniach rozgraniczających: 5m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury 
technicznej, 

16. 11KPj-p ciąg pieszo-jezdny 

- zakaz sytuowania reklam. 
- szerokość w liniach rozgraniczających: 8m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury 
technicznej, 

17. 12KPj-p ciąg pieszo-jezdny 

- zakaz sytuowania reklam. 
- szerokość w liniach rozgraniczających: 8m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury 
technicznej, 

18. 13KPj ciąg pieszo-jezdny 

- zakaz sytuowania reklam. 
- szerokość w liniach rozgraniczających: 8m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury 
technicznej, 

19. 14KPj-p ciąg pieszo-jezdny 

- zakaz sytuowania reklam. 
- szerokość w liniach rozgraniczających: 8m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury 
technicznej, 

20. 15KPj-p ciąg pieszo-jezdny 

- zakaz sytuowania reklam. 
- szerokość w liniach rozgraniczających: 8m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury 
technicznej, 

21. 16KPj-p ciąg pieszo-jezdny 

- zakaz sytuowania reklam. 
- szerokość w liniach rozgraniczających: 8m, 
- liczba jezdni:1, 
- dopuszcza się realizację urządzeń 
infrastruktury 
technicznej, 

22. 17KPj-p ciąg pieszo-jezdny 

- zakaz sytuowania reklam. 
 

Rozdział 3 
Przepisy ko cowe 

§17. W związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, ustanawia się opłatę 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Wartość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty określa się 
następująco: 

RozdziaE 3
Przepisy koGcowe

§17.	W	związku	ze	wzrostem	warto[ci	nierucho-
mo[ci	w	wyniku	 uchwalenia	 planu,	 ustanawia	 się	
opEatę	 z	 tytuEu	 wzrostu	 warto[ci	 nieruchomo[ci.	
Warto[ć	 stawki	 procentowej	 sEurącej	 naliczaniu	
opEaty	okre[la	się	następująco:

1)	15%	-	dla	terenów	przeznaczonych	pod	zabu-
dowę	 mieszkaniową	 jednorodzinną	 oznaczoną	 na	
rysunku	 planu	 symbolami	 01MN,	 02MN,	 03MN,	

04MN,	05MN,	06MN,	07MN,	08MN,	09MN,	10MN,	
11MN,	12MN,	13MN,	14MN;

2)	20%	-	dla	terenów	przeznaczonych	pod	zabu-
dowę	usEugową	oznaczoną	na	rysunku	planu	sym-
bolami	01U/MN,	01U/MN;

3)	1%	-	dla	pozostaEych	terenów.

§18.	 Wykonanie	 uchwaEy	 powierza	 się	 Wójtowi	
Gminy.
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§19.	UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	30	dni	
od	dnia	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Woje-
wództwa	Lubelskiego.

Przewodniczący	Rady	Gminy
WiesEaw Prarnowski
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ZaEącznik	nr	2
do	UchwaEy	nr	XXXIII/246/10

Rady	Gminy	Siedliszcze
z	dnia	9	czerwca	2010	r.

 
Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego Gminy Siedliszcze dla obszaru w miejscowo[ciach Siedliszcze i Marynin

Projekt	 zmiany	 miejscowego	 planu	 zagospoda-
rowania	 przestrzennego	Gminy	Siedliszcze	 dla	 ob-
szaru	 w	 miejscowo[ciach	 Siedliszcze	 i	 Marynin	
wraz	z	prognoza	oddziaEywania	na	[rodowisko	wy-
Eorony	zostaE	do	publicznego	wglądu	w	dniach	od	
07.04.2010	r.	do	10.05.2010	r.

W	 wyznaczonym	 terminie	 skEadania	 uwag	 ｠	 do	
dnia	24.05.2010	r.	nie	wpEynęEy	radne	uwagi.
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ZaEącznik	nr	3
do	UchwaEy	nr	XXXIII/246/10

Rady	Gminy	Siedliszcze
z	dnia	9	czerwca	2010	r.

 Rozstrzygniecie o sposobie realizacji zadaG z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowa-
nia, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedliszcze dla 

obszaru w miejscowo[ciach Siedliszcze i Marynin

Jako	podstawę	prawna	przyjęto:	
-	ustawa	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	

i	 zagospodarowaniu	 przestrzennym	 (Dz.U.Nr	 80,	
poz.	717,	z	pózn.zm.)

-	ustawa	z	dnia	8	marca	1990	r.	o	samorządzie	
gminnym	 (Dz.U.	 z	 2001	 r.	 Nr	 142,	 poz.1591,	 z	
pózn.	zm.)

-	ustawa	z	dnia	13	listopada	2003	r.	o	dochodach	
jednostek	samorządu	terytorialnego	(Dz.U.	z	2008	
r.	Nr	88,	poz.539	i	Nr	220,	poz.1419,	z	pózn.zm.)

-	ustawa	z	dnia	21	sierpnia	1997	r.	o	gospodarce	
nieruchomo[ciami	(Dz.U.	z	2000	r.	Nr	46,	poz.543,	
z	pózn.zm.)

-	ustawa	z	dnia	27	sierpnia	2009	r.	o	finansach	
publicznych	(Dz.U.Nr	157,	poz.1240,	z	pózn.zm.).

	
Celem	opracowania	jest	okre[lenie	sposobu	reali-

zacji	 inwestycji	 infrastruktury	 technicznej	 zapisa-
nych	 w	 projekcie	 miejscowego	 planu	 zagospoda-
rowania	 terenu	 objętego	 planem,	 które	 nalerą	 do	
zadaG	wEasnych	gminy	oraz	zasady	ich	finansowa-
nia.

Opracowanie	sporządzono	po	analizie	wszystkich	
obowiązujących	 w	 zakresie	 budretu	 gmin	 ustaw	
i	 przepisów	 wykonawczych	 do	 nich,	 jak	 i	 sporzą-
dzonych	materiaEów	planistycznych,	a	w	szczegól-
no[ci	w	oparciu	o	prognozę	skutków	finansowych	
uchwalenia	 miejscowego	 planu	 zagospodarowania	
przestrzennego	 oraz	 Studium	 uwarunkowaG	 i	 kie-
runków	 zagospodarowania	 przestrzennego	 gminy	
Siedliszcze.

W	 celu	 umorliwienia	 realizacji	 inwestycji	 kuba-
turowych	 na	 terenach	 przeznaczonych	 pod	 rórne	
formy	 zainwestowania	 jak	 na	 przykEad	 zabudowa	
mieszkaniowa,	 które	 obecnie	 stanowią	 nieurytki	
oraz	urytkowane	są	rolniczo	-	konieczna	będzie	bu-
dowa	 infrastruktury,	która	wymagać	będzie	nakEa-
dów	finansowych.

Finansowanie	 realizacji	 zadaG	 zapisanych	w	 pla-
nie	 inwestycji	 infrastruktury	 technicznej,	 które	na-
lerą	do	zadaG	wEasnych	gminy	jest	uzalernione	od	
zdolno[ci	 finansowej	 gminy	 i	 będzie	 okre[lona	 w	
wieloletnich	planach	inwestycyjnych	stanowiących	
zaEączniki	 do	 uchwaE	 budretowych	 w	 kolejnych	
okresach	czasowych.

Do	zadaG	z	zakresu	infrastruktury	technicznej	na-
lerących	do	zadaG	wEasnych	gminy,	nalery:

-	 wydzielenie	 i	 wykup	 terenu	 pod	 nowe	 drogi	
gminne,	bądp	poszerzenie	istniejących,

-	uzbrojenie	terenu	w	sieć	wodociągowa,	kanali-

zację	deszczową	i	sanitarną	i	sieć	o[wietlenia	ulicz-
nego,

-	 budowa	 jezdni,	 chodników	 na	 drogach	 gmin-
nych.

Odrębnym	 problemem	 jest	 zaopatrzenie	 obsza-
ru	w	energię	elektryczną.	Zgodnie	z	prawem	ener-
getycznym,	 realizacja	 gEównych	 sieci	 przez	 zakEad	
energetyczny	uzalerniona	jest	od	wcze[niej	sporzą-
dzonych	planów	zaopatrzenia	w	energię	 (z	trzylet-
nim	wyprzedzeniem).

W	 sytuacji	 potrzeb	 zasilania	 w	 energię	 obszaru	
okre[lonego	w	projekcie	miejscowego	planu	zago-
spodarowania	 przestrzennego	 zasilanie	 w	 energię	
ma	 być	 zagwarantowane	 z	 istniejących,	 a	 caEo[ć	
potrzeb	 wynikających	 z	 projektowanego	 zagospo-
darowania	terenu	zostanie	pokryta	w	drodze	budo-
wy	sieci	napowietrznej	lub	kablowej	NN.

Inwestycje	 z	 zakresu	 infrastruktury	 technicznej	
ujęte	 w	 zmianie	 miejscowego	 planu	 zagospodaro-
wania	przestrzennego	Gminy	Siedliszcze	dla	obsza-
ru	w	miejscowo[ciach	Siedliszcze	i	Marynin,	nalerą-
ce	do	zadaG	wEasnych	gminy	obejmują:

1)	budowę	nowych	dróg	lokalnych,	oznaczonych	
na	 rysunku	planu	symbolem	KDL-p	o	dEugo[ci	ok.	
720m

2)	 budowę	 nowej	 drogi	 dojazdowej,	 oznaczonej	
na	rysunku	planu	symbolem	KDD-p	o	dEugo[ci	ok.	
650m,

Zrodki	 finansowe	 na	 te	 cele	 będą	 pochodzić	 ze	
[rodków	wEasnych	gminy	ustalanych	w	poszczegól-
nych	budretach	na	dany	rok	oraz	z	funduszy	pomo-
cowych	Unii	Europejskiej.

Kolejnym	 pródEem	 dochodu	 gminy	 będzie	 renta	
planistyczna	pEacona	na	rzecz	gminy,	wynikająca	ze	
wzrostu	warto[ci	nieruchomo[ci.

Morna	zaEoryć,	re	programy	unijne	związane	z	po-
zyskiwaniem	funduszy	akcesyjnych,	które	wdroro-
no	w	gminie	pozwolą	na	przyspieszenie	prac	związa-
nych	z	realizacja	zadaG	inwestycyjnych	nalerących	
do	zadaG	wEasnych.

Gmina	wykorzysta	wszystkie	morliwo[ci	dla	po-
zyskania	 funduszy	 w	 celu	 realizacji	 zapisanych	 w	
planie	 inwestycji	 infrastruktury	 technicznej,	 które	
nalerą	do	jego	zadaG	wEasnych.	Prognozowane	wy-
datki	związane	z	realizacja	ww.	projektu	winny	sta-
nowić	podstawę	do	podjęcia	prac	nad	ujęciem	ich	
w	Wieloletnich	Programach	Inwestycyjnych	Gminy	
Siedliszcze.


