
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/109/2019 

Rady Miasta Siedlce 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Południowej Dzielnicy Przemysłowej”, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Miasta Siedlce 

oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 i z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009), art. 7 ust. 1 pkt 2, 3, 
3a, 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 216 
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 
Rada Miasta Siedlce określa następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych Miasta Siedlce oraz o sposobie ich finansowania: 
1.  Podstawą realizacji zadań własnych Miasta w zakresie infrastruktury technicznej, zapisanych w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego są zapisy: 

1) Strategii Rozwoju Miasta Siedlce do 2025 roku. (Uchwała Nr XIV/157 z dnia 27 listopada 2015 
roku), w której określono następujące cele operacyjne i działania z zakresu infrastruktury 
technicznej:  
a) Cel strategiczny 1.  Trwały i stabilny rozwój nowoczesnej gospodarki, a w tym: 

Cel szczegółowy 1.1 Podejmowanie działań służących pozyskiwaniu inwestorów, a w 
tym: budowa i wsparcie budowy infrastruktury technicznej służącej obsłudze terenów 
inwestycyjnych; 
Cel szczegółowy 1.1 Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, a w tym: rozwój 
infrastruktury technicznej służącej lokalnej przedsiębiorczości. 

b) Cel strategiczny 3: Rozwój infrastruktury technicznej i ograniczenie negatywnego 
oddziaływania na środowisko, a w tym: 

Cel szczegółowy 3.2. Rozbudowa i modernizacja systemu dróg lokalnych i 
subregionalnych, a w tym:  
- budowa dróg doprowadzających ruch do obszarów zabudowy mieszkaniowej w 
mieście, 
- budowa i modernizacja dróg na terenie miasta, 
- zwiększenie liczby miejsc parkingowych w mieście; 
Cel szczegółowy 3.3. Rozwój i integracja różnych form transportu publicznego, a w tym: 
modernizacja obiektów dworcowych i przystanków transportu publicznego; 
Cel szczegółowy 3.5. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodnokanalizacyjnej 
oraz ciepłowniczej, a w tym: 
- rozbudowa i modernizacja infrastruktury poboru i dostarczania wody, 
- rozbudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzania i oczyszczania ścieków, 
- rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej, 
- rozbudowa i modernizacja infrastruktury wytwarzania i dostarczania ciepła.  

c) 11.5. Cel strategiczny 4: Dobre warunki i jakość życia dla Siedlczan, a w tym: 
Cel szczegółowy 4.1. Prowadzenie polityki przestrzennej służącej osiągnięciu ładu 
przestrzennego; 
Cel szczegółowy 4.2. Rewitalizacja obszarów problemowych i tworzenie wysokiej 
jakości przestrzeni publicznych, a w tym: 
- przywracanie lub nadawanie nowych funkcji zdegradowanym obszarom; 



Cel szczegółowy 4.5. Rozwój nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej, a w tym: 
rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej. 

2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Siedlce (uchwała 
nr XXXIX/620/2005 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniona Uchwałą Nr 
XLIV/632/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 10 lipca 2009 r., uchwałą Nr XLVII/671/2009 z dnia 
30 października 2009r., Uchwałą Nr XXVI/509/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 
2012 r. i Uchwałą Nr XXXVI/658/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013r.), w 
którym obszar zmiany planu położony jest w następującym obszarze struktury funkcjonalnej: 

a) tereny produkcyjno- usługowe i techniczne (cały obszar objęty zmianą planu), scalone 
obszary istniejących i planowanych funkcji produkcyjno-usługowych i urządzeń technicznych. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Południowej 
Dzielnicy Przemysłowej” nie wprowadza nowej zabudowy w obszarze, a rozszerza jedynie 
zakres dopuszczalnego przeznaczenia części terenu 5U zastępując zabudowę usługową  
obiektami produkcyjno-usługowymi oraz zmienia możliwości sytuowania budynków na terenach 
5U i 11PU dopuszczając usytuowanie budynków w odległości 1,5m od granicy lub bezpośrednio 
przy granicy przyległej nieruchomości. 

3) Uchwały nr X/100/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia 
„Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gazową miasta 
Siedlce”. 

4) Uchwały nr XVI/189/2016 Rady Miasta Siedlce a dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia 
do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siedlce do 2020 roku wraz z 
Aktualizacją planu gospodarki niskoemisyjnej, uchwaloną uchwałą Rady Miasta Siedlce Nr 
XLI/464/2017 z dnia 31.10.2017 r. 

2. Rodzaje inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Miasta 
Siedlce, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Przedmiot zmiany planu został dokładnie określony w uchwale Nr XLVII/543/2018  Rady Miasta 
Siedlce z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Południowej Dzielnicy 
Przemysłowej” oraz uchwale Nr LV/625/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2018 
roku zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Południowej Dzielnicy Przemysłowej” i 
obejmuje: 

1) zmianę przeznaczenia dla części terenu 5U na przeznaczenie 11PU poprzez zmianę linii 
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania terenu 11PU; 

2) zmianę szczególnych warunków zagospodarowania terenów 5U i 11PU poprzez dodanie określenia 
sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do granic przyległych nieruchomości. 

Zmiany ustaleń planu dotyczą wyłącznie terenów funkcjonalnych – przeznaczonych do zabudowy. 
Zmiany nie obejmują terenów dróg publicznych,  dróg wewnętrznych i terenów infrastruktury technicznej. 

Również zakres zmian nie rzutuje na wielkość oraz charakter inwestycji miejskich w infrastrukturę 
techniczną na obszarze  „Południowej Dzielnicy Przemysłowej”.  

3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Południowej 
Dzielnicy Przemysłowej” nie ma wpływu na zadania własne Miasta Siedlce z zakresu infrastruktury 
technicznej, stąd nie określa się źródeł finansowania. 

 
 Przewodniczący Rady Miasta  

Henryk Niedziółka 

  



 


