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UCHWADA NR XXXIII/244/10

 RADY GMINY SIEDLISZCZE

	z	dnia	9	czerwca	2010	r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedliszcze 
dla obszaru w miejscowo[ci Lechówka

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[ci	Lechówka,	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[ci	Lechówka,	zwany	dalej	
planem,	 po	 stwierdzeniu	 jego	 zgodno[ci	 ze	 ｧStu-
dium	uwarunkowaG	i	kierunków	zagospodarowania	
przestrzennego	 Gminy	 Siedliszczeｦ,	 uchwalonego	
uchwaEą	Nr	XIX/120/08	Rady	Gminy	Siedliszcze	z	
dnia	15	papdziernika	2008	r.

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)	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;

2)	 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;

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

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

5)	przeznaczeniu	podstawowym	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	ustalone	w	planie	przeznaczenie	przewa-
rające	na	danym	terenie;

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

7)	reklamie	budowlanej	｠	nalery	przez	to	rozumieć	
reklamę	 stanowiącą	 elementy	 ogrodzenia	 i	 wypo-
sarenia	terenu	powierzchniowej	eksploatacji	zEora,	
stosowaną	tylko	w	trakcie	prowadzenia	eksploatacji	
zEora;

8)	rysunku	planu	｠	nalery	przez	to	rozumieć	rysu-
nek	wykonany	na	mapie	w	skali	1:1000,	okre[lony	
w	§1	ust.2;

9)	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;

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

11)	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;

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

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

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

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

renów.
2.	Oznaczenia	graficzne	na	rysunku	planu,	nie	wy-

mienione	w	ust.1,	mają	wyEącznie	charakter	 infor-
macyjny.
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3.	Dla	kardego	terenu	ustala	się	przeznaczenie	za-
pisane	w	jednej	z	następujących	postaci:

1)	symbol	literowy	-	jedno	przeznaczenie	podsta-
wowe;

2)	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)	01PG,	02PG	｠	tereny	powierzchniowej	eksplo-
atacji	surowców;

2)	ukEad	komunikacyjny,	powiązany	z	systemem	
infrastruktury	technicznej	wyznacza	teren	oznaczo-
ny	symbolem	01KDL	｠	przeznaczony	pod	drogę	lo-
kalną	klasy	ｧLｦ.

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

1)	teren	drogi	oznaczonej	symbolem	01KDL	jako	
istniejąca	droga	publiczna.

§6.	 1.	 Ustala	 się	 następujace	 zasady	 ochrony	 i	
ksztaEtowania	Eadu	przestrzennego:

1)	 sposób	 zagospodarowania	 terenu	 zawarto	 w	
ustaleniach	szczegóEowych	terenów;

2)	zakaz	realizacji	ogrodzeG	z	przęsEami	z	prefabry-
kowanych	elementów	betonowych;

3)	zakaz	umieszczania	wolnostojących	no[ników	
reklamowych;

4)	dopuszcza	się	lokalizowanie	reklamy	budowla-
nej.

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

§7.	 Ustala	 się	 zasady	 ksztaEtowania	 zabudowy	
i	 sposobów	 zagospodarowania	 terenu	 zgodnie	 z	
ustaleniami	szczegóEowymi.

§8.	Ustala	się	zasady	i	warunki	scalania	i	podziaEu	
nieruchomo[ci	zgodnie	z	ustaleniami	szczegóEowy-
mi.

§9.	 1.	 Ustala	 się	 zasady	 ochrony	 [rodowiska,	
przyrody	i	krajobrazu	kulturowego:

1)	na	obszarze	objętym	ustaleniami	planu	ustala	
się:

a)	w	granicach	opracowania	nie	występują	tereny	
chronione	akustycznie,

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

c)	 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.

2.	Obszar	objęty	ustaleniami	planu	znajduje	się	w	
granicach	GEównego	Zbiornika	Wód	Podziemnych	nr	
407	Niecka	Lubelska	｠	CheEm	｠	Zamo[ć	w	Obsza-
rze	Najwyrszej	Ochrony	(ONO),	dla	którego	obowią-
zują	ustalenia,	zakazy	i	nakazy	zgodne	z	przepisami	
odrębnymi.

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

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

1)	plan	dopuszcza	budowę	 i	modernizację	sieci	 i	
urządzeG	infrastruktury	technicznej	w	liniach	rozgra-
niczających	drogi.

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

1)	 ukEad	 komunikacyjny	 skEada	 się	 z	 istniejącej	
drogi	gminnej	klasy	lokalnej	-	ｧLｦ	oznaczonej	sym-
bolem	01KDL;

2)	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;

3)	 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;

4)	 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-
nia	szczegóEowe	nie	stanowią	inaczej;

5)	 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	za	zgodą	zarządcy	drogi.

RozdziaE 2
Ustalenia szczegóEowe

§12.	Dla	terenów	oznaczonych	na	rysunku	planu	
symbolami:	01PG,	02PG	ustala	się:
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1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	powierzch-
niowej	eksploatacji	surowców;

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

a)	ustala	się	obowiązek	ograniczenia	uciąrliwo[ci	
prowadzonej	dziaEalno[ci	gospodarczej,	jak	równier	
ewentualne	zasięgi	osuwania	się	mas	ziemnych	do	
granic	poszczególnych	terenów	oznaczonych	sym-
bolem	01PG,	02PG,

b)	obowiązują	ustalenia	§6;
3)	 w	 zakresie	 zasad	 ksztaEtowania	 zabudowy	 i	

sposobu	zagospodarowania	terenu	ustala	się:
a)	 morliwo[ć	 prowadzenia	 eksploatacji	 zEora	

zgodnie	z	przepisami	odrębnymi,
b)	zakaz	lokalizacji	budynków,
c)	dopuszcza	się	lokalizacje	tymczasowych	obiek-

tów	budowlanych	oraz	budowli	związanych	z	pro-
wadzeniem	eksploatacji	zEora,

d)	do	czasu	uzyskania	koncesji	i	podjęcia	eksplo-
atacji	 zEora	utrzymanie	dotychczasowego	sposobu	
urytkowania,

e)	 sposób	eksploatacji	 surowców	zgodny	 z	 kon-
cesją;

4)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	
parametrów	dziaEki	budowlanej	ustala	się:

a)	zakaz	podziaEu;
5)	w	zakresie	ochrony	[rodowiska,	przyrody	i	kra-

jobrazu	kulturowego	ustala	się:
a)	rekultywację	terenu	po	wyeksploatowaniu	zEo-

ra	rekultywacja	terenu	zgodnie	z	koncesją,
b)	 zachowanie	 pasów	 ochronnych	 dla	 terenów	

przylegEych	i	terenów	w	obszarze	do	eksploatacji	po-
zostających	przej[ciowo	w	urytkowaniu	rolniczym	i	
le[nym,	wedEug	planu	zagospodarowania	zEora,

c)	obowiązują	ustalenia	§9;
6)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej	ustala	się:
a)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 oznaczonego	

symbolem	01PG	z	drogi	oznaczonej	na	rysunku	pla-
nu	symbolem	01KDL,

b)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 oznaczonego	
symbolem	02PG	z	 istniejącej	drogi	publicznej,	 zlo-
kalizowanej	 poza	 obszarem	 objętym	 ustaleniami	
planu,	przez	teren	sąsiedniej	powierzchniowej	eks-
ploatacji	zEór;

7)	 w	 zakresie	 zapewnienia	 miejsc	 postojowych	
obowiązują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§11,	
ust.1,	pkt	3;

8)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowiązu-
ją	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§10.

§13.	Dla	drogi	oznaczonej	na	rysunku	planu	sym-
bolem	01KDL,	ustala	się:

1)	przeznaczenie	 terenu	｠	droga	publiczna	klasy	
lokalnej;

2)	zasady	zagospodarowania	terenu:
a)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających:	15m,
b)	liczba	jezdni:	1,
c)	dopuszcza	się	realizację	urządzeG	infrastruktury	

technicznej,
d)	chodnik	jednostronny,
e)	dopuszcza	się	realizację	[cierki	rowerowej,
f)	zakaz	sytuowania	reklam.

RozdziaE 3
Przepisy koGcowe

§14.	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	01PG,	02PG;

2)	1%	-	dla	pozostaEych	terenów.

§15.	 Wykonanie	 uchwaEy	 powierza	 się	 Wójtowi	
Gminy.

§16.	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/244/10

Rady	Gminy	Siedliszcze
z	dnia	9	czerwca	2010	r.

 
Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedliszcze dla obszaru w miejscowo[ci
Lechówka

Projekt	 zmiany	 miejscowego	 planu	 zagospoda-
rowania	 przestrzennego	Gminy	Siedliszcze	 dla	 ob-
szaru	w	miejscowo[ci	Lechówka	wraz	z	prognoza	
oddziaEywania	 na	 [rodowisko	 wyEorony	 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.	wpEynęEa	jedna	uwaga:

1.	 Uwaga	 wniesiona	 10.05.2010	 r.	 przez	 Pana	
Ireneusza	Martyniuka,	zamieszkaEego:	Lechówka	15	
22-130	Siedliszcze;	adres	do	korespondencji	ul.	Lu-
belska	78	22-100	CheEm

Wnoszący	uwagę	sprzeciwia	się	zwiększeniu	po-
wierzchniowej	eksploatacji	surowców.

Rozstrzygniecie	 o	 sposobie	 rozpatrzenia	 uwagi:	
uwaga	rozpatrzona	negatywnie:

Uzasadnienie:
Na	etapie	sporządzania	dokumentu	jakim	jest	Stu-

dium	UwarunkowaG	i	Kierunków	Zagospodarowania	
Przestrzennego	 Gminy	 Siedliszcze,	 który	 przyjęto	
UchwaEą	Nr	XIX/120/08	Rady	Gminy	Siedliszcze	z	
dnia	15	papdziernika	2008	 roku,	wyznaczono	kie-
runki	 rozwoju	 Gminy	 Siedliszcze	 m.in.	 wskazując	
zEora	 surowców	 mineralnych	 oraz	 dopuszczając	
ich	eksploatacje.	Ponadto	zgodnie	z	ustawa	z	dnia	
27	marca	 2003r.	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowa-
niu	 przestrzennym	 art.15	 pkt	 1	 wójt,	 burmistrz	
albo	prezydent	miasta	sporządza	projekt	planu	miej-
scowego,	 zawierający	czę[ć	 tekstowa	 i	 graficzna,	
zgodnie	z	zapisami	studium	oraz	z	przepisami	odręb-
nymi,	odnoszącymi	się	do	obszaru	objętego	planem.
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ZaEącznik	nr	3
do	UchwaEy	nr	XXXIII/244/10

Rady	Gminy	Siedliszcze
z	dnia	9	czerwca	2010	r.

 
Rozstrzygniecie o sposobie realizacji zadan z zakresu infrastruktury technicznej

oraz zasad ich finansowania, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Siedliszcze dla obszaru w miejscowo[ci Lechówka

Jako	podstawę	prawną	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	2008r.	
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	kubatu-
rowych	na	terenach	przeznaczonych	pod	rórne	for-
my	 zainwestowania	 jak	 zabudowa:	mieszkaniowa,	
zagrodowa,	usEugowa,	które	obecnie	stanowią	nie-
urytki	oraz	urytkowane	są	rolniczo	-	konieczna	bę-
dzie	budowa	infrastruktury,	która	wymagać	będzie	
znacznych	nakEadów	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	siec	wodociągowa,	kanali-
zacje	deszczowa	i	sanitarna	i	sieć	o[wietlenia	ulicz-
nego,

-	 budowa	 jezdni,	 chodników	 na	 drogach	 gmin-
nych.

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

W	 sytuacji	 potrzeb	 zasilania	 w	 energie	 obszaru	
okre[lonego	w	projekcie	miejscowego	planu	zago-
spodarowania	 przestrzennego	 zasilanie	 w	 energie	
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[ci	 Lechówka,	 nalerące	 do	 zadaG	
wEasnych	gminy	obejmują:

1)	budowę	drogi	lokalnej,	oznaczonej	na	rysunku	
planu	symbolem	KDL	o	dEugo[ci	ok.	180	m

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.

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.


