
Zarządzenie Nr OK.0050.48 .2014 

Wójta Gminy Siennica 

z dnia 13 czerwca 2014 roku 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OK. 0050.35.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia uwag 

złożonych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica 
 

Na podstawie art. 30 ust 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 j.t.), w związku z art. 11 pkt 12 

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r poz. 647 z późn. zm.) oraz 

Uchwałą Nr  XXVII/203/2009  z dnia 29 grudnia 2009 roku r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, Wójt Gminy Siennica zarządza, co następuje: 

 

§ 1. 
W załączniku numer 1 do Zarządzenia Nr OK.0050.35.2013 – wykaz i sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego 

wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, pozycje numer: 8, 79, 114 pkt 8, 114 pkt 

8a, 139, 191 i 192 – otrzymują brzmienie zgodnie z poniższą tabelką: 
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Treść uwagi 
Oznaczenie 

nieruchomości, której 
dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 
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Uwaga 

nieuwzględniona 
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8 11.04.2013 Przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową 

Wojciechówka 

Dz. 146 i 148 

 nieuwzględniona 

 

 

Pozostawiono teren zabudowy 
mieszkaniowej na głębokość ok. 100 
m od drogi na pozostałej części 
działki zachowanie dotychczas 
planowanej funkcji produkcyjno – 
usługowej ze względu na sąsiedztwo 



 

 

79 09.05.2013 Przeznaczenie pod zabudowę 

mieszkaniową  

Pogorzel dz. 1178, 
1179 

uwzględniona 
częściowo nieuwzględniona 

częściowo 

Częściowo uwzględniono – teren 
zabudowy mieszkaniowej na 
głębokość ok. 100 m od drogi. 
Częściowo nie uwzględniono – na 
pozostałej części działki zachowanie 
dotychczas planowanej funkcji 
produkcyjno – usługowej ze względu 
na sąsiedztwo 

114 11.05.2013 8. zmiana przeznaczenia działek w 
całości pod zabudowę usługową 

Łękawica, dz. 
347,   

nieuwzględniona Pozostawiono zabudowę 
mieszkaniową rozwojową ze względu 
na sąsiedztwo 

Łękawica dz. 352, 
353 

uwzględniona 
częściowo 

nieuwzględniona 
częściowo 

Uwzględniono częściowo w zakresie 
zmiany na funkcję usługową. Nie 
uwzględniono częściowo – w części 
pozostawiono obecne użytkowanie, 
tereny łąk, cieków, lasów oraz gleb III 
klasy bonitacji 

8a.zmiana przeznaczenia działek w 
całości na tereny rozwojowe 

Łękawica, dz., 
348/3, 349, 350, 
353/3, 361/1, 
361/2 

 

nieuwzględniona Do odrzucenia, są to „środkowe” 
fragmenty działek wymienionych w 
pkt8 – na fragmentach, których 
pozostawiono obecne użytkowanie, 
tereny łąk, cieków, lasów oraz gleb III 
klasy bonitacji.  

139 15.05.2013 Zmiana przeznaczenia całej działki 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

Majdan,  

dz. 187  nieuwzględniona  

Teren zabudowy mieszkaniowej na 
południowej połowie działki. Na 
drugiej połowie działki pozostawiono 
obecne użytkowanie, tereny łąk, 
bliskie sąsiedztwo Obszaru Natura 
2000 

191 17.05.2013 Zmiana przeznaczenia działki na 
budowlaną w całości 

Dłużew dz. 347 

 nieuwzględniona  

Teren zabudowy mieszkaniowej na 
głębokość ok. 100m na południe od 
drogi gminnej. Na pozostałej części 
działki pozostawiono obecne 
użytkowanie, teren rolny, sąsiedztwo 
Otuliny Rezerwatu Świder oraz 
obszaru Natura 2000 

192 17.05.2013 a) Przeznaczenie pod teren 
zabudowy rekreacyjnej 

b) Przeznaczenie działki z 
„pozostałe ważniejsze drogi 

Wólka Dłużewska 

Dz. 384 
 nieuwzględniona  

Do odrzucenia. Zgodnie z ewidencją 
gruntów działka jest drogowa, 
właściciel nieustalony, władającym 



gminne” na teren zabudowy 
rekreacji  

c) Przeznaczenie na tereny rekreacji 
i sportu dla zabudowy z 
ośrodkiem szkoleniowo-

rekreacyjnym 

jest gmina. 

Wólka Dłużewska 

Dz. 192, 191, 190 

 

uwzględniona 
częściowo nieuwzględniona 

częściowo 

Częściowo uwzględniono – teren 
zabudowy usługowej dla działek 
będących własnością wnoszącego 
na głębokość ok. 330 m. Częściowo 
nie uwzględniono – na pozostałych 
częściach działek pozostawiono 
obecne użytkowanie jako przedpole 
terenu leśnego. 

Wólka Dłużewska 
dz.182,188/1, 
189/2,189/1, 
193/2,  

 nieuwzględniona  

Działki nie są własnością 
wnoszącego.   

 

 

§ 2. 
Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi na stanowisku ds. planowania przestrzennego i gospodarki gruntami. 

 

§ 3. 
Pozostałe postanowienia Zarządzenia – pozostają bez zmian. 

 

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 
 

 


