UCHWA A Nr XLIX/718/2009
RADY MIASTA SIEDLCE
z dnia 16 grudnia 2009 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce
w rejonie ulic: Granicznej, Pó nocnej, Kazimierzowskiej pod nazw „B onia Siedleckie”
obejmuj cej teren pomi dzy ulicami Pó nocn i Kazimierzowsk .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz dzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717
z pó n. zm.) w zwi zku z uchwa Rady Miasta Siedlce Nr XI/130/2007 z dnia 25 maja
2007r. o przyst pieniu do sporz dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Siedlce w rejonie ulic: Granicznej, Pó nocnej, Kazimierzowskiej pod
nazw
„B onia Siedleckie” obejmuj cej teren pomi dzy ulicami Pó nocn
i Kazimierzowsk , uchwala si co nast puje:
§1

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Po stwierdzeniu zgodno ci z ustaleniami Studium uwarunkowa
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Miasta
Siedlce,
uchwalonym
Uchwa
Nr XXXIX/620/2005 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 listopada 2005r., zmienion Uchwa
Nr XLIV/632/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 10 lipca 2009r., zmienion Uchwa
Nr XLVII/671/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 pa dziernika 2009r., uchwala si
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce w rejonie
ulic: Granicznej, Pó nocnej, Kazimierzowskiej pod nazw „B onia Siedleckie” obejmuj cej
teren pomi dzy ulicami Pó nocn i Kazimierzowsk , zwan dalej zmian planu,
rozstrzygaj c jednocze nie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu oraz
sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale do zada w asnych gminy oraz o zasadach ich finansowania,
zgodnie z ustaw o finansach publicznych.
Zmiana planu obejmuje obszar, którego granice wyznaczaj :
1) od strony pó nocno-wschodniej: granica dzia ki nr geod. 19-20/4;
2) od strony po udniowo-wschodniej: linia rozgraniczaj ca ulicy Kazimierzowskiej;
3) od strony po udniowo-zachodniej: linia rozgraniczaj ca ul. Pó nocnej;
4) od strony pó nocno-zachodniej: granice dzia ek nr geod. 19-23/1 i 19-7/1;
Granice obszaru zmiany planu zawiera rysunek sporz dzony w skali 1:500,
stanowi cy za cznik nr 1 do niniejszej uchwa y.
Integralne cz ci niniejszej uchwa y stanowi za czniki:
1) za cznik nr 1 - rysunek zmiany planu sporz dzony w skali 1:500;
2) za cznik nr 2 - rozstrzygni cia Rady Miasta Siedlce o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu zmiany planu;
3) za cznik nr 3 - rozstrzygni cie Rady Miasta Siedlce o sposobie realizacji,
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale do
zada w asnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z ustaw o finansach
publicznych.
Celem planu jest stworzenie optymalnych warunków realizacji i funkcjonowania zespo u
zabudowy us ugowej na terenie obj tym uchwa .
W zmianie planu okre la si :
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj ce tereny o ró nym przeznaczeniu
lub ró nych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego;

3) zasady ochrony rodowiska i przyrody;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, parametry i wska niki
kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wska niki intensywno ci zabudowy;
5) szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem
miejscowym;
6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy;
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej;
8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów;
9) stawki procentowe, na podstawie których ustala si op at , o której mowa w art. 36 ust.
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
7. W zmianie planu nie okre la si , jako nie dotycz cych obszaru obj tego planem:
1) zasad ochrony dóbr kultury wspó czesnej,
2) wymaga wynikaj cych z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych,
3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie,
ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e
nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si mas
ziemnych,
4) granic obszarów wymagaj cych przeprowadzenia scale i podzia ów nieruchomo ci,
5) granic obszarów rehabilitacji istniej cej zabudowy i infrastruktury technicznej,
6) granic obszarów wymagaj cych przekszta ce lub rekultywacji,
7) granic terenów pod budow obiektów handlowych o powierzchni sprzeda y
powy ej 2000m2 ,
8) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów s
cych organizacji
imprez masowych,
9) granic pomników zag ady oraz ich stref ochronnych, a tak e ogranicze dotycz cych
prowadzenia na ich terenie dzia alno ci gospodarczej, okre lonych w ustawie z dnia 7
maja 1999 r. o ochronie terenów by ych hitlerowskich obozów zag ady.
§2

Nast puj ce oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu s obowi zuj cymi jego
ustaleniami:
1) granice obszaru obj tego planem;
2) linie rozgraniczaj ce tereny o ró nym przeznaczeniu lub ró nych zasadach
zagospodarowania;
3) linie zabudowy obowi zuj ce;
4) linie zabudowy nieprzekraczalne;
5) symbole literowe i numery oznaczaj ce poszczególne tereny;
6) trasy linii kablowych, energetycznych eNN;
7) trasa kanalizacji deszczowej;
8) lokalizacja zjazdów z drogi publicznej;
9) trasa rowu melioracyjnego i odcinka rowu do likwidacji;
10) ziele izolacyjna – ywop ot;
11) ziele wysoka – szpaler drzew.
2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 1 maj charakter
informacyjny.
1.

§3

1.

Ilekro w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) przeznaczeniu podstawowym – nale y przez to rozumie takie przeznaczenie,
które przypisane zosta o danemu terenowi jako obowi zuj ce;
2) przeznaczeniu towarzysz cym – nale y przez to rozumie takie przeznaczenie,
które przypisane zosta o danemu terenowi jako dodatkowe poza podstawowym
i dopuszczalne;
3) celu publicznym – nale y przez to rozumie cele publiczne wymienione w ustawie
o gospodarce nieruchomo ciami;
4) dzia ce - nale y przez to rozumie dzia ewidencyjn ;
5) dzia ce budowlanej - nale y przez to rozumie dzia , o której mowa w art.2 pkt 12
ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
6) linii rozgraniczaj cej – nale y przez to rozumie lini ci
, wskazan na rysunku
planu, wyznaczaj
granice terenu o okre lonym przeznaczeniu i zasadach
zagospodarowania, oddzielaj
ten teren od terenów o innym przeznaczeniu lub
ró nych zasadach zagospodarowania;
7) teren biologicznie czynny - nale y przez to rozumie teren okre lony w przepisach
szczególnych;
8) obowi zuj cej linii zabudowy – nale y przez to rozumie lini wyznaczon w planie
z obowi zkiem sytuowania elewacji budynku lub zespo u budynków w tej linii,
z zabudow po okre lonej stronie tej linii;
9) przeznaczeniu tymczasowym - nale y przez to rozumie inne kategorie przeznaczenia
ni podstawowa i towarzysz ca, przypisane danemu terenowi w okre lonym horyzoncie
czasowym;
10) terenie – nale y przez to rozumie obszar wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczaj cymi i oznaczony symbolem cyfrowo-literowym;
11) us ugach – nale y przez to rozumie inne ni mieszkaniowe i produkcyjne obiekty
budowlane lub lokale w budynkach, przeznaczone na dzia alno s
zaspokajaniu
potrzeb ludno ci;
12) wska niku zabudowy - nale y przez to rozumie procentow warto ilorazu sumy
powierzchni zabudowy mierzonej w obrysie zewn trznym, wszystkich obiektów
zlokalizowanych na terenie w asnym inwestycji, do powierzchni terenu obj tego t
inwestycj ;
13) wska niku intensywno ci zabudowy - nale y przez to rozumie procentow warto
ilorazu sumy powierzchni ca kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych, mierzonych
w obrysie zewn trznym, wszystkich obiektów zlokalizowanych na terenie w asnym
inwestycji, do powierzchni terenu obj tego t inwestycj ;
14) dachu p askim – nale y przez to rozumie dach lub stropodach o k cie pochylenia
po aci nie wi kszym ni 100 ;
15) upie reklamowym - nale y przez to rozumie no nik reklamy w formie bry y
o szeroko ci do 2 m i wysoko ci od 4 m, s
cy do umieszczania og osze oraz
reklam;
2. Nie zdefiniowane poj cia nale y rozumie zgodnie z przepisami szczególnymi.

§4

1.

2.

W obszarze planu zlokalizowano stanowisko archeologiczne Nr 12 zarejestrowane w
ewidencji gminnej miasta Siedlce. Przedmiot, zakres, formy ochrony zabytków i opieki
nad nimi, zasady prowadzenia robót budowlanych oraz organy ochrony zabytków
okre laj przepisy szczególne.
Teren obj ty planem w ca ci le y w otulinie rezerwatu przyrody „Stawy Siedleckie”,
uznanego rozporz dzeniem Nr 57 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 pa dziernika
2008r.

§5

1.
2.
3.
4.

Ustala si przeznaczenie podstawowe terenu jako tereny zabudowy us ugowej realizuj cej
cele publiczne, oznaczone na rysunku planu symbolem 1UP;
Ustala si przeznaczenie towarzysz ce terenu jako teren zabudowy gara owogospodarczej.
Ustala si przeznaczenie podstawowe terenu pod komunikacj , oznaczone na rysunku
planu symbolem 2KDW i 3KDW.
Dla wymienionych terenów nie ustala si sposobu i terminu tymczasowego
zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów.

§6

Ustala si zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego na obszarze planu polegaj ce na:
1) kszta towaniu zabudowy przez:
a) kszta towanie zabudowy wzd
obowi zuj cych linii zabudowy na odcinkach
istotnych dla kszta towania kwarta ów zabudowy;
b) nakazuje si stosowanie rozwi za architektonicznych umo liwiaj cych dost pno
dla osób niepe nosprawnych,
c) ustala si usytuowanie kalenic g ównych dachów równolegle do frontu dzia ki,
d) ograniczenie k ta nachylenia po aci dachowych od 25° do 45°, dopuszcza si dachy
askie;
e) nakaz stosowania pokry dachowych w kolorach br zowym, czerwonym,
ewentualnie grafitowym, z mo liwo ci stosowania ich odcieni i po cze ;
f) zakaz stosowania na elewacjach budynków kolorów: seledynowego, b kitnego
i ró owego;
g) zakaz stosowania na elewacjach budynków ok adziny PCV;
2) okre leniu zasad stosowania ogrodze :
a) zakaz stosowania ogrodze od strony ulicy powy ej 1.80m od poziomu nawierzchni
lub terenu;
b) nakaz stosowania od strony ulicy ogrodze a urowych w minimum 60%;
c) wysoko pozosta ych ogrodze do 2,20 m nad poziom terenu, z coko em do
wysoko ci 40 cm, powy ej coko u a urowe w minimum 60%;
3) okre leniu zasad rozmieszczania reklam polegaj cych na:
a) nie przes anianiu okien budynków;
b) ograniczeniu realizacji wolnostoj cych reklam do s upów reklamowych
o powierzchni nie przekraczaj cej 4m²;
c) okre leniu odleg ci mi dzy wolnostoj cymi reklamami, a znakami drogowymi na
minimum 5m;

d) zakazie umieszczania na drzewach w sposób powoduj cy pogarszanie warunków
wegetacyjnych drzew lub przycinanie ga zi;
e) nie przes anianiu widoku przez cz ci a urowe ogrodze ;
f) zakazie umieszczania na urz dzeniach naziemnych infrastruktury technicznej;
g) dopuszczeniu realizacji reklam remontowych umieszczonych na rusztowaniu jedynie
na czas rzeczywistego prowadzenia prac remontowych.
§7

Ustala si :
1) parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wska niki intensywno ci zabudowy:
a) maksymalny wska nik zabudowy dzia ki budowlanej 30%;
b) wska nik intensywno ci zabudowy minimum 50% powierzchni dzia ki budowlanej;
c) linie zabudowy - wg rysunku planu i zgodnie z ustaleniami § 9;
d) wysoko
zabudowy o przeznaczeniu podstawowym od dwóch do trzech
kondygnacji naziemnych, wysoko mierzona od istniej cego poziomu terenu do
kalenicy nie mo e przekracza 15m;
e) wysoko
zabudowy o przeznaczeniu towarzysz cym o wysoko ci jednej
kondygnacji naziemnej, wysoko mierzona od istniej cego poziomu terenu do
kalenicy nie mo e przekracza 5m;
f) kszta towanie dachów - zgodnie z ustaleniami § 6,
g) kszta towanie elewacji - zgodnie z ustaleniami §6,
h) ogrodzenia - zgodnie z ustaleniami § 6,
i) scalanie i podzia nieruchomo ci - zgodnie z ustaleniami § 8;
2) zasady obs ugi terenu:
a) wjazd na teren z ulicy publicznej Kazimierzowskiej lub ulic wewn trznych 2KDW
i 3KDW;
b) wska nik miejsc parkingowych – zgodnie z ustaleniami § 11;
c) infrastruktura techniczna – zgodnie z ustaleniami § 12.

§8

Ustala si zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci:
1) dopuszcza si dokonanie scale i podzia ów nieruchomo ci w obszarze planu;
2) podzia na dzia ki nale y przeprowadza w granicach prostopad ych do linii
rozgraniczaj cych ulic;
3) zaleca si przeprowadzanie podzia ów dla ca ego obszaru, z uwzgl dnieniem dost pu
do dróg publicznych;
4) dla nowo tworzonych dzia ek przeznaczonych do zabudowy ustala si :
a) minimaln wielko dzia ki budowlanej 5000m2 ;
b) minimaln szeroko frontów dzia ek budowlanych na 50,00m.

§9

Ustala si zasady stosowania wyznaczonych na rysunku planu linii zabudowy:
1) ustala si obowi zuj
lini zabudowy w odleg ci 18.5m od linii rozgraniczaj cej
ulicy Kazimierzowskiej i nieprzekraczaln lini zabudowy w odleg ci 20m od linii
rozgraniczaj cej ulicy Pó nocnej i 5,0m od linii rozgraniczaj cej ulic 2KDW i 3KDW;

2) dopuszcza si wycofanie frontowych cian projektowanych budynków w g b terenu
o maksymalnie 2,0m od obowi zuj cej linii zabudowy, na odcinku nie d szym ni
po owa elewacji frontowej;
3) dopuszcza si wycofanie w g b terenu, poza obowi zuj
lini zabudowy, zabudowy
gara owo-gospodarczej.
§ 10

1.

2.

Okre la si zasady ochrony rodowiska i przyrody:
1) ustala si charakter zieleni wysokiej i izolacyjnej poprzez:
a) adaptacj drzew istniej cych;
b) uzupe nianie istniejcej zieleni wysokiej szpalerem drzew i krzewów;
c) pas zieleni izolacyjnej o szeroko ci 1m i wysoko ci maksimum 1,7m;
2) ustala si minimaln powierzchni terenu biologicznie czynnego na 35% powierzchni
dzia ki budowlanej;
3) utrzymanie standardów rodowiskowych w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem
powietrza dla projektowanych funkcji na ca ym terenie , zgodne z obowiazujacymi
przepisami odrebnymi;
4) zakaz lokalizacji przedsi wzi
mog cych znacz co oddzia ywa na rodowisko
nieb cych celami publicznymi;
5) w zakresie ochrony przed ha asem nakazuje si :
a) wzmocnienie obudowy biologicznej od strony dróg – wprowadzenie ywop otów
z krzewów;
b) przestrzeganie dopuszczalnych poziomów ha asu dla terenów sklasyfikowanych jako
mieszkaniowo-us ugowe w rozumieniu przepisów szczególnych.
Ustala si ochron powierzchni terenu i wód poprzez:
1) zakazuje si zmiany stosunków wodnych;
2) zmienia si przebieg rowu melioracyjnego w porozumieniu z zarz dc drogi i ustala si
now tras przebiegu;
3) zakazuje si niszczenia gleby;
4) nakaz wyposa enia obszaru planu w system wodno-kanalizacyjny z odprowadzeniem
cieków do oczyszczalni;
5) zakaz realizacji rozwi za polegaj cych na odprowadzaniu nieczysto ci do zbiorników
bezodp ywowych (szamb) lub oczyszczalni indywidualnych;
6) nakaz zaopatrzenia w ciep o w oparciu o ród a o ma ej uci liwo ci (miejska sie
ciep ownicza, gaz ziemny, olej opa owy) i ze róde odnawialnych;
7) post powanie z odpadami komunalnymi zgodne z „Regulaminem utrzymania czysto ci
i porz dku na terenie miasta Siedlce” ;
8) post powanie z odpadami innymi ni komunalne zgodne z ustaleniami „Planu
gospodarki odpadami dla miasta Siedlce – miasta na prawach powiatu”.

§ 11

1.

Ustala si zasady budowy systemu komunikacji poprzez okre lenie:
1) na obszarze planu pasów terenu stanowi cych poszerzenie drogi wewn trznej
oznaczonych symbolami 2KDW i 3KDW;
2) w pozosta ej cz ci obszaru planu kategorii dróg jako wewn trzne, niepubliczne;
3) powi za z podstawowym uk adem drogowym miasta w miejscu ustalonym planem
i przez zarz dc drogi;
4) wyznaczenie parametrów spe niaj cych wymagania sprz tu do gaszenia po aru.

2.

Dla zaspokojenia potrzeb parkingowych ustala si realizowanie minimalnej liczby
stanowisk na terenie w asnym ka dej dzia ki budowlanej, wed ug wska nika 3 miejsca
postojowe na 100m2 powierzchni u ytkowej zabudowy.

§ 12

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury dla obs ugi terenu
obj tego planem:
1) w zakresie zaopatrzenia w wod ustala si :
a) zaopatrzenie z miejskiej sieci wodoci gowej dla ca ego obszaru planu;
b)podstawowe ród o wody – istniej cy wodoci g Ø 200mm w ul. Pó nocnej;
2) w zakresie odprowadzenia cieków bytowo – gospodarczych ustala si :
a) skanalizowanie ca ego obszaru obj tego planem w systemie rozdzielczym
do miejskiego systemu kanalizacyjnego i miejskiej oczyszczalni;
b)podstawowy odbiornik cieków – projektowany lub istniej cy kana sanitarny w
ul. Pó nocnej;
3) w zakresie odprowadzania cieków deszczowych ustala si :
a) skanalizowanie ca ego obszaru obj tego planem w systemie rozdzielczym;
b)podstawowe odbiorniki cieków – istniej cy system rowów po ich przebudowie
i wyposa eniu w urz dzenia podczyszczaj ce;
c) odbiór cieków deszczowych z ci gów komunikacyjnych;
d)dopuszcza si zmian rowów otwartych na kana y kryte;
e) lokalizacj urz dze podczyszczaj cych w rejonie pó nocno – wschodniej granicy
obszaru planu u zbiegu istniej cych rowów;
4) w zakresie dostawy gazu ziemnego ustala si :
a)mo liwo zaopatrzenia w gaz ziemny redniego ci nienia ca ego obszaru obj tego
planem;
b)podstawowe ród o gazu – istniej ca sie gazowa redniego ci nienia Ø110
w ul. Kazimierzowskiej;
5) w zakresie dostawy energii cieplnej ustala si :
a)mo liwo zaopatrzenia w ciep o z miejskiej ciep owni dla ca ego obszaru
obj tego planem;
b)podstawowe ród o energii cieplnej – istniej ca sie cieplna w rejonie
ul. Gospodarczej.
6) w zakresie zaopatrzenia w energi elektryczn dostaw energii elektrycznej dla ca ego
obszaru obj tego planem realizowa przez budow nowych urz dze elektrycznych:
a) budow stacji transformatorowej 15/0,4 kW;
b)budow linii SN i NN jako kablowe.
7) w zakresie dost pu do sieci telekomunikacyjnych ustala si :
a) budow i rozbudow sieci kablowych w liniach rozgraniczaj cych ulic w postaci
kanalizacji telefonicznej lub w wykonaniu kablowym doziemnym;
b)obs ug telefoniczn przez koncesjonowanych operatorów telekomunikacyjnych,
telefonii stacjonarnej i komórkowej.
2. Zaleca si wyprzedzaj
w stosunku do inwestycji budowlanych przebudow systemu
odwadniaj cego.
3. Dopuszcza si lokowanie obiektów i urz dze infrastruktury technicznej, bez konieczno ci
zmiany niniejszego planu pod warunkiem, e ewentualne negatywne oddzia ywanie nie
dzie wykracza poza granice w asnej dzia ki.
1.

4. W zakresie zbiórki, magazynowania i usuwania odpadów komunalnych, ustala si zasady

post powania zgodnie z „Regulaminem utrzymania czysto ci i porz dku na terenie miasta
Siedlce” w tym:
1) obowi zek wyposa enia ka dej posesji w miejsce i urz dzenia umo liwiaj ce
selektywne zbieranie wyodr bnionych strumieni odpadów,
2) obowi zek zorganizowanego wywozu odpadów z obszaru obj tego planem.
§ 13

Ustala si wysoko stawki procentowej, s
cej naliczaniu jednorazowej op aty od wzrostu
warto ci nieruchomo ci zwi zanego z uchwaleniem planu, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na 30%;

§ 14

Uchwa a wymaga og oszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa Mazowieckiego
oraz publikacji na internetowej stronie Urz du Miasta Siedlec.

§ 15

Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 30 dni od dnia jej og oszenia w Dzienniku Urz dowym
Województwa Mazowieckiego.
§ 16

Uchwa a Rady Miasta Siedlce Nr X/138/2003 z dnia 28 maja 2003r. ( Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 181 poz. 4497), zmieniona uchwa Nr XLII/591/2009 z dnia 29 maja 2009r. (Dz. Urz d.
Woj. Mazowieckiego Nr 106 poz.3036), traci moc wy cznie w cz ci obj tej zmian .

§ 17

Wykonanie uchwa y powierza si Prezydentowi Miasta Siedlce.

Przewodnicz cy
Rady Miasta
Mariusz Dobija ski

Za cznik Nr 3
do Uchwa y Nr XLIX/718/2009
Rady Miasta Siedlce
z dnia 16 grudnia 2009 roku

Rozstrzygni cie

o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Siedlce obszaru ograniczonego ulicami: Graniczn ,
Pó nocn , Kazimierzowsk pod nazw „B onia Siedleckie”, obejmuj cej teren
pomi dzy ulicami Pó nocn i Kazimierzowsk inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale do zada w asnych Miasta Siedlce oraz zasadach ich
finansowania
Na podstawie 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.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pó n. zm.) i
art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr
249 poz. 2104 z pó n. zm.) Rada Miasta Siedlce okre la nast puj cy sposób realizacji i
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale do zada w asnych
Miasta Siedlce:
1.

Zadania w asne Miasta w zakresie infrastruktury technicznej zapisane w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego to:
a) realizacja inwestycji z zakresu kanalizacji deszczowej,
b) zadania zmierzaj ce do zaspokajania potrzeb w zakresie realizacji wodoci gów i
kanalizacji sanitarnej,
c) realizacja innych urz dze infrastruktury technicznej miasta, s
cych m.in.
utrzymaniu porz dku publicznego, rozwoju publicznego dost pu do Internetu, sieci
teleinformatycznych itp.,
d) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciep o, energi elektryczn i gaz.

2.

Zasady finansowania zada nale cych do zada w asnych Miasta Siedlce, zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przebiega
b dzie
w szczególno ci w oparciu o:
a) pe ny udzia rodków bud etowych miasta,
b) cz ciowy udzia rodków bud etowych miasta wsparty wspó finansowaniem
ze rodków zewn trznych pochodz cych z:
dotacji z bud etu Unii Europejskiej,
dotacji z samorz du województwa,
dotacji i po yczek z funduszy celowych,
kredytów i po yczek bankowych,
innych rodków zewn trznych,
c) udzia inwestorów w ramach porozumie o charakterze cywilno – prawnym lub
w formie partnerstwa publiczno – prywatnego,
d) pe ny udzia finansowy spó ek prawa handlowego z udzia em Miasta Siedlce
ciwych w sprawach przygotowania i realizacji tych inwestycji,
e) cz ciowy udzia rodków finansowych spó ek prawa handlowego z udzia em Miasta
Siedlce w ciwych w sprawach przygotowania i realizacji tych inwestycji, wsparty
wspó finansowaniem ze rodków zewn trznych pochodz cych z:
dotacji z bud etu Unii Europejskiej,
dotacji z samorz du województwa,
dotacji i po yczek z funduszy celowych,

kredytów i po yczek bankowy,
innych rodków zewn trznych,
f) udzia inwestorów w ramach porozumie o charakterze cywilno – prawnym lub
w formie partnerstwa publiczno – prywatnego.
3.

Finansowanie zada
nale cych do zada
w asnych Miasta Siedlce, zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przebiega b dzie zgodnie
z terminami ich realizacji ustalanymi wed ug kryterium celowo ci i oszcz dno ci.

4.

Wysoko
wydatków z bud etu miasta w poszczególnych latach b dzie ustalana
w uchwa ach bud etowych.

5.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej mog by realizowane przez spó ki prawa
handlowego z udzia em Miasta Siedlce, w ciwe w sprawach przygotowania i realizacji
tych inwestycji takie jak:
- Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach realizuj ce zadania w
oparciu o uchwalone przez Rad Miasta Siedlce wieloletnie plany rozwoju i modernizacji
urz dze wodoci gowych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków Dz. U. z 2006r.
nr 123 poz. 858 z pó n. zm.),
- Przedsi biorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. realizuj ce zadania w oparciu o
plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przysz ego zapotrzebowania na
ciep o (art. 16 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne Dz. U. z 2006r. nr
89 poz. 625 z pó n. zm.).

Przewodnicz cy
Rady Miasta
Mariusz Dobija ski

Za cznik Nr 2
do Uchwa y Nr XLIX/718/2009

Rady Miasta Siedlce

z dnia 16 grudnia 2009 roku
Lista nieuwzgl dnionych uwag dotycz cych projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Siedlce ograniczonego ulicami: Graniczn , Pó nocn , Kazimierzowsk pod nazw „B onia Siedleckie obejmuj
teren pomi dzy ulicami Pó nocn i Kazimierzowsk , wniesionych na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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