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UCHWAIA NR XXXVIł37ńł2ŃńŃ 

 RADY MIśJSKIśJ W SOKOIOWIś MAIOPOLSKIM 

z dnia 25 stycznia 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

Osiedla ｭPod Li”ąｬ w So—oJowie MaJo”ols—im 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z ”óunie–szymi 
zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z ”óunie–szymi 
zmianami) 

Rada Miejska w So—oJowie MaJo”ols—im 
uchwala, co nastę”u–e 

§ 1. 1. Stwierdza–ąc zgodno`ć z ustaleniami 

studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
przestrzennego gminy i miasta So—oJów MJ”Ł 
uchwalonego uchwaJą Nr XXVIIł262ł2ŃŃń rŁ Rady 
Miejskiej w So—oJowie MJ”Ł z dnia 21 lutego 2001r. 

wraz z ”óunie–szymi zmianami, uchwala się mie–scowy 
plan zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla 

ｭPod Li”ąｬ w So—oJowie MaJo”ols—im - zwany 

w dalszym ciągu uchwaJy ”lanemŁ  

2. Prze”isami ninie–sze– uchwaJy ob–ęty –est 
teren o ”owŁ o—oJo 3,94 ha, ”oJowony w zachodniej 

czę`ci miasta So—oJowa MJ”, ”omiędzy drogą 
wo–ewódz—ą Nr 875 relac–i Mielec ｦ Kolbuszowa ｦ 

Lewa–s— i drogą ”owiatową Nr ń37ńR relac–i GJogów 
MJ”Ł ｦ So—oJów MJ”Ł  

3. źaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są:  

1)  zaJączni— Nr ń graficzny na mapie w skali 

ń:ńŃŃŃ stanowiący rysune— ”lanu, —tóry 
stanowi integralną czę`ć ”lanu i obowiązu–e 
w za—resie zastosowanych tam oznaczeL,  

2)  zaJączni— Nr 2 o—re`la–ący s”osób realizac–i 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do 
zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, * 

3)  zaJączni— Nr 3 o—re`la–ący s”osób roz”atrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu. * 

 § 2. 1. W granicach ”lanu ustala się 
nastę”u–ące ”rzeznaczenie terenów:  

1)  tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 

ｭMNｬ o Jączne– ”owŁ o—oJo 3,25 ha ”rzeznacza 
się ”od budownictwo miesz—aniowe 
jednorodzinne,  

2)  teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

ｭMNłUｬ o ”owŁ o—oJo Ń,2Ńha ”rzeznacza się 
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 

i dziaJalno`ć handlowo-usJugową,  

3)  teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

ｭUｬ o ”owŁ o—oJo Ń,ń3 ha ”rzeznacza się ”od 
dziaJalno`ć handlowo-usJugową,  

4)  teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

ｭńKŚｬ o ”owŁ o—oJo Ń,ń7 ha ”rzeznacza się 
”od drogę ”ubliczną do–azdową,  

5)  teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

ｭ2KŚｬ o ”owŁ o—oJo Ń,ńŃ ha ”rzeznacza się 
”od ”oszerzenie istnie–ące– drogi ”owiatowe–,  

6)  tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 

ｭń KŚWｬ i ｭ2KŚWｬ o Jączne– ”owŁ o—oJo Ń,Ń9 
ha ”rzeznacza się ”od drogi wewnętrzne,  

2. Przez ”rze”isy odrębne, ”rzywoJywane 
w dalsze– czę`ci uchwaJy, nalewy rozumieć ”rze”isy 
ustaw wraz z roz”orządzeniami wy—onawczymi do 
ustaw.  

3. Przez nie”rze—raczalną linię zabudowy nalewy 
rozumieć linię, —tóre– w kierunku drogi nie mowe 
”rze—roczyć waden element `ciany budyn—u  

4. Na caJym terenie ob–ętym ”lanem 
obowiązu–e:  

1)  za—az realizac–i obie—tów dziaJalno`ci 
gospodarczej, zaliczanych przepisami 

odrębnymi dotyczącymi ochrony `rodowis—a do 
”rzedsięwzięć mogących:  

a)  zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowis—o,  

b)  ”otenc–alnie oddziaJywać na `rodowis—o, dla 
—tórych ra”ort o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia 
na `rodowis—o wy—awe ”rze—roczenie norm 
do”uszczalnego oddziaJywania na `rodowis—o;  

2)  do”uszczalny ”oziom haJasu –a— dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

o—re`lony ”rze”isami odrębnymi, dotyczącymi 
ochrony `rodowis—a;  

3)  uwzględnienie warun—ów, związanych 
z istnie–ącymi sieciami i urządzeniami 
infrastru—tury techniczne–, o—re`lonych 
”rze”isami odrębnymi, dotyczącymi tych sieci 

i urządzeLŁ  

 5. Śo”uszcza się:  

1)  ”rzesunięcie linii rozgranicza–ących tereny 
o równym ”rzeznaczeniu wyznacza–ących ”lace 
nawrotowe dróg do 3,Ń m w —awdym —ierun—u,  
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2)  lo—alizac–ę urządzeL i sieci infrastruktury 

techniczne–, związane– z obsJugą —omunalną 
miasta i gminy oraz miesz—aLców w s”osób, 
—tóry nie wy—luczy zagos”odarowania terenów 
zgodnie z ich przeznaczeniem w planie.  

 § 3. Ustala się zasady zagos”odarowania 
i —sztaJtowania zabudowy dla terenów, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami ｭńMNｬ, ｭ2MNｬ, ｭ3MNｬ:  

1)  lo—alizac–a budyn—ów miesz—alnych 
–ednorodzinnych wolnosto–ących,  

2)  ”odziaJ na dziaJ—i budowlane wedJug linii 
oznaczonych na rysunku planu, przy czym 

do”uszcza się:  

a)  odchylenie linii ”odziaJu do ńŃ º od linii 
wyznaczonej na rysunku planu oraz 

”rzesunięcie linii ”rzy wydzielaniu do–azdów do 
dziaJe—, w dostosowaniu do warun—ów z–azdu 
z drogi publicznej,  

b)  Jączenie dwóch sąsiednich dziaJe— w –edną,  

c)  wtórny ”odziaJ dziaJe— o ”owierzchni wię—sze– 
niw Ń,ńŃ ha na dwie dziaJ—i, ”od warun—iem 
za”ewnienia do–azdu do wydzielane– dziaJ—i 
z drogi publicznej 1 KD lub z drogi publicznej 

biegnące– ”oza ”oJudniową granicą terenu 
ob–ętego ”lanem, bez”o`rednio lub ”o”rzez 
drogę wewnętrzną,  

3)  ”owierzchnia zabudowy nie wię—sza niw 5Ń% 
”owierzchni dziaJ—i,  

4)  powierzchnia terenu biologicznie czynna, nie 

mnie–sza niw 3Ń % ”owierzchni dziaJ—i,  

5)  urządzenie na —awde– dziaJce co na–mnie– 
1 miejsca postojowego dla samochodu 

osobowego - o”rócz mie–sca w garawu,  

6)  urządzenie na —awde– dziaJce ”lacy—u na 
magazynowanie od”adów ”rzy linii 
rozgranicza–ące– drogi, ”rzy czym do”uszcza się 
usytuowanie ”lacy—u ”rzy granicy dziaJ—i,  

7)  sytuowanie garawy i budyn—ów gos”odarczych 
związanych z budynkami jednorodzinnymi na 

za”leczu budyn—ów mieszkalnych;  

8)  wyso—o`ć budyn—ów:  

a)  mieszkalnych ｦ nie wię—sza niw dwie 
kondygnacje nadziemne,  

b)  garawy i budyn—ów gos”odarczych ｦ jedna 

kondygnacja nadziemna,  

9)  dachy budyn—ów s”adowe o nachyleniu ”oJaci 
od 250 do 450 w odcieniach czerwieni lub 

brązu,  

10)  —ierune— ”rzebiegu na–dJuwszych —alenic 
budyn—ów na terenie ń MN i 2MN równolegle 
lub ”rosto”adle do granicy ”lanu biegnące– 
wzdJuw drogi wo–ewódz—ie–, z mowliwo`cią 
odchyleL do ńŃº,  

11)  —olorysty—a `cian budyn—ów ”astelowa, 
ws”óJgra–ąca z —olorem dachów,  

12)  ogrodzenia dziaJe— od strony dróg awurowe, 
z obowiąz—iem cofnięcia bram w–azdowych na 
odlegJo`ć minimum 3,Ńm od strony drogi,  

13)  nie”rze—raczalne linie zabudowy dla budyn—ów 
mieszkalnych:  

a)  na terenie 1MN w odlegJo`ci:  

ｧ  4,0 m od linii rozgranicza–ące– drogi do–azdowe– 
oznaczonej na rysunku planu 1KD,  

ｧ  4,Ń m od linii rozgranicza–ące– drogi 
wewnętrzne– oznaczone– na rysun—u ”lanu 
1KDW,  

b)  na terenie 2 MN w odlegJo`ci:  

ｧ  2Ń,Ń m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi 
wo–ewódzkiej,  

ｧ  8,Ń m od linii rozgranicza–ące– terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KD,  

ｧ  4,Ń m od linii rozgranicza–ące– drogi oznaczone– 
na rysunku planu symbolem 1KD  

c)  na terenie 3 MN w odlegJo`ci:  

ｧ  8,Ń m od linii rozgranicza–ące– teren oznaczony 

na rysunku planu symbolem 2KD,  

ｧ  4,Ń od linii rozgranicza–ące– drogi oznaczone– na 
rysunku planu symbolem 1KD,  

14)  do”uszcza się:  

a)  lo—alizac–ę usJug i handlu w na terenie 3MN, 

przy czym:  

ｧ  ”owierzchnia uwyt—owa dla ta—ie– dziaJalno`ci 
nie mowe ”rze—roczyć 5Ń% ”owierzchni 
uwyt—owe– budyn—ów miesz—alnych,  

ｧ  obowiązu–e urządzenia dodat—owo co na–mnie– 
–ednego mie–sca ”osto–owego dla samochodów,  

b)  lo—alizac–ę ”rzydomowych basenów 
—ą”ielowych i altan ogrodowych na dziaJ—ach 
o powierzchni powywe– Ń,ńŃ ha,  

c)  sytuowanie budyn—ów gos”odarczych i garawy 
w granicy dziaJe—Ł  

§ 4. Ustala się zasady zagos”odarowania 
i —sztaJtowania zabudowy dla terenu, oznaczonego na 
rysun—u ”lanu symbolem ｭMNłUｬ: ńŁ lokalizacja 

budyn—ów miesz—alnych –ednorodzinnych oraz 

obie—tów usJugowych i handlowych oraz handlowo-

usJugowych wolnosto–ących i wbudowanych 

w —ubaturę budyn—ów miesz—alnych,  

2. do”uszcza się ”odziaJ na dwie dziaJ—i 
budowlane, z wyznaczeniem nowe– granicy dziaJe— 
”rosto”adle do —rawędzi –ezdni drogi wo–ewódz—ie– 
i zapewnieniem dojazdu z drogi oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 1KD,  
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3. ”owierzchnia zabudowy nie wię—sza niw 
5Ń% ”owierzchni —awde– dziaJ—i  

4. powierzchnia biologicznie czynna nie 

mnie–sza niw 2Ń% ”owierzchni dziaJ—i,  

5. urządzenie na dziaJce co na–mnie– ń miejsca 

”osto–owego dla samochodu osobowego o”rócz 
miejsca w garawu oraz dodat—owo co na–mnie– 
1 miejsca postojowego na 50 m2 powierzchni 

uwyt—owe– ”rzeznaczone– dla dziaJalno`ci usJugowo-

handlowej;  

6. wyso—o`ć budyn—ów nie wię—sza niw trzy 
kondygnacje nadziemne,  

7. wyso—o`ć garawy i budyn—ów gos”odarczych 
ｦ jedna kondygnacja nadziemna,  

8. dachy budyn—ów s”adowe, symetryczne, 
o nachyleniu ”oJaci nie mnie–szym niw 25Ń i nie 

wię—szym niw 45Ń, ”rzy czym na wolnosto–ących 
budyn—ach usJugowych do”uszcza się dachy 
jednospadowe o nachyleniu 2Ńº;  

9. —olorysty—a dachów od ciemne– czerwieni do 
brązu,  

10. —ierune— na–dJuwszych —alenic dachów 
równolegle lub ”rosto”adle do zewnętrzne– —rawędzi 
–ezdni drogi wo–ewódz—ie–, z dopuszczalnym 

odchyleniem do ńŃº,  

11. nieprzekraczalne linie zabudowy 

w odlegJo`ci:  

ｧ  2Ń,Ń m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi 
wo–ewódz—ie–,  

ｧ  4,Ń m od linii rozgranicza–ące– drogi oznaczone– 
na rysunku planu symbolem 1KD,  

ｧ  4,Ń m od linii rozgranicza–ące– drogi 
wewnętrzne– oznaczone– na rysun—u ”lanu 
symbolem 1KDW,  

”rzy czym do”uszcza się zmnie–szenie 
odlegJo`ci budyn—ów nie ”rzeznaczonych na staJy 
”obyt ludzi od drogi wo–ewódz—ie–, na warun—ach 
o—re`lonych ”rze”isami odrębnymi, dotyczącymi dróg 
publicznych  

12. ogrodzenie dziaJe— od strony dróg awuroweŁ  

§ 5. Ustala się zasady zagos”odarowania 
i —sztaJtowania zabudowy dla terenu, oznaczonego na 
rysun—u ”lanu symbolem ｭUｬ:  

1)  lo—alizac–a obie—tów usJug i handlu  

2)  ”owierzchnia zabudowy nie wię—sza niw 3Ń% 
powierzchni terenu,  

3)  powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 2Ń% ”owierzchni terenu,  

4)  otoczenie obie—tów budowlanych 
zagos”odarować w formie zieleni urządzone–,  

5)  urządzenie co na–mnie– ń miejsca postojowego 

na 5Ń m2 ”owierzchni uwyt—owe– ”rzeznaczonej 

dla dziaJalno`ci usJugowo-handlowej;  

6)  wyso—o`ć budyn—ów nie mnie–sza niw dwie 
kondygnacje i nie wię—sza niw 4 kondygnacje 

nadziemne,  

7)  dachy budyn—ów s”adowe, symetryczne, 
o nachyleniu ”oJaci nie mnie–szym niw 2Ń º i nie 

wię—szym niw 4Ńº ; —olorysty—a dachów od 
ciemne– czerwieni do brązu,  

8)  nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci:  

ｧ  2Ń,Ń m od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi 
wo–ewódz—ie–,  

ｧ  8,Ń m od linii rozgranicza–ące– teren oznaczony 
na rysunku planu symbolem 2KD,  

 ”rzy czym do”uszcza się zmnie–szenie 
odlegJo`ci budyn—ów nie ”rzeznaczonych na staJy 
”obyt ludzi od drogi wo–ewódz—ie– i powiatowej, na 

warun—ach o—re`lonych ”rze”isami odrębnymi, 
dotyczącymi dróg ”ublicznych,  

9)  ogrodzenie dziaJe— od strony dróg awurowe.  

§ 6. 1. ObsJuga —omuni—acy–na terenu drogą 
do–azdową oznaczoną na rysun—u ”lanu symbolem 
ńKŚ ”owiązaną –ednym z–azdem z drogą wo–ewódz—ą 
Nr 875, drogą ”owiatową Nr ń37ńR oraz ”o”rzez 
drogi wewnętrzne ń KDW i 2KDW.  

2. Śla drogi do–azdowe– ńKŚ obowiązu–e 

szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ńŃ, Ń m 

i szero—o`ć –ezdni nie mnie–sza niw 5,Ń m, z palcem 

nawrotowym na –e– za—oLczeniuŁ  

3. Śla drogi wewnętrzne– ńKŚW obowiązu–e 
szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących nie mnie–sza niw 
8,0m a dla drogi wewnętrzne– 2KDW ｦ 5,0 m, 

z ”lacami nawrotowymi na ich za—oLczeniuŁ  

4. Śo”uszcza się:  

1)  ”rze—sztaJcenie drogi wewnętrzne– ńKŚW 
w ”ubliczny ciąg ”ieszo-jezdny,  

2)  urządzenie ”ublicznego ciągu ”ieszego 
Jączącego drogę ńKŚ z drogą ”owiatową, 
biegnącą ”oza ”oJudniową granicą ”lanuŁ  

 § 7. źasady budowy systemów infrastru—tury 
technicznej:  

1)  zaopatrzenie w energię ele—tryczną z istnie–ące– 
sieci elektrycznej,  

2)  zaopatrzenie w wodę z istnie–ące– sieci 
wodociągowe–,  

3)  od”rowadzenie `cie—ów bytowych —ole—torami 
—analizacy–nymi do istnie–ące– —analizac–i,  

4)  indywidualne rozwiązanie od”rowadzenia wód 
opadowych w s”osób nie ”owodu–ący 
przenikania ponadnormatywnych 

zanieczyszczeL do wód i gruntów, nie 
”owodu–ący naruszenia stosun—ów wodnych na 
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dziaJ—ach osób trzecich oraz zgodnie 

z obowiązu–ącymi w tym zakresie przepisami 

odrębnymi,  

5)  magazynowanie od”adów —omunalnych 
w szczelnych ”o–emni—ach na wJasnych 
dziaJ—ach i o”równianie na zasadach 
obowiązu–ących w gminie,  

6)  indywidualne rozwiązanie magazynowania 
odpadów ”owstaJych w wyni—u dziaJalno`ci 
gospodarczej, w s”osób nie zagrawa–ący 
`rodowis—u i terenom sąsiednim i usuwania 

zgodnie z obowiązu–ącymi w tym zakresie 

”rze”isami odrębnymi,  

7)  ogrzewanie obie—tów ze uródeJ 
minimalizu–ących ｭnis—ą emis–ęｬ zanieczyszczeL 
do powietrza,  

8)  ”rzebieg gJównych sieci infrastru—tury 
technicznej i związanych z nimi obie—tów oraz 
urządzeL ustala się ”omiędzy liniami 
rozgranicza–ącymi dróg i liniami zabudowy oraz 

w granicach terenów ”rzeznaczonych ”od drogi 
poza ich jezdniami ｦ z uwzględnieniem 
”rze”isów odrębnych dotyczących sytuowania 

tych sieci oraz zastosowaniem ”arametrów, 
za”ewnia–ących obsJugę caJego terenu ob–ętego 
planem.  

§ 8. Tymczasowe zasady zagospodarowania: 

do czasu zagospodarowania zgodnego z ustaleniami 

planu, tereny mogą być wy—orzystywane rolniczoŁ  

§ 9. Ustala się ń % ”rocentową staw—ę, na 
”odstawie —tóre– ustalona będzie o”Jata z tytuJu 
wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związ—u 
z uchwaleniem niniejszego planu.  

§ 10. Wy—onanie uchwaJy zleca się 
Burmistrzowi Gminy i Miasta So—oJów MJ”Ł  

§ 11. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 3Ń 
dni od –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ  

* źaJączni—a Nr 2 i Nr 3 nie ogJasza sięŁ 

 

Przewodniczący Rady  
Miejskiej 

WiesJaw Ny—iel 
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źaJączni— nr ń 

do UchwaJy nr XXXVIł37ńł2ŃńŃ 

Rady Mie–s—ie– w So—oJowie MaJo”ols—im 

z dnia 25 stycznia 2010 r. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


