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§ 1 

W uchwale nr XXXVIII/222/05 z dnia 30 marca 2005 
r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty 
targowej wprowadza siň nastňpujņce zmiany:  
§ 2 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 
„Na inkasenta opłaty targowej wyznacza siň: 
a) na targowisku miejskim oraz poza targowiskiem 
miejskim w Leśnej – Pana Tomasza Sobczyk”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi 
Leśnej. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Dolnoślņskiego. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZŅCY RADY 
 

WALTER STRASZAK

______________ 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia nastňpujņcych dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 

kombinowanego towarów miňdzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 

przez pojazdy ciňżarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 
Dane dotyczņce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie − z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitņ Polskņ członkostwa w Unii Europejskiej − dotyczņ ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzňdowym Unii Euro-
pejskiej − wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE 
NR XXXIII/265/09 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Sobótka w zakresie terenu położonego w Sobótce w rejonie  
 ul. Polnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku 
Nr 80, poz. 717, ze zmianami) oraz w zwiņzku z uchwałņ nr XVIII/103/08 
Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przystņ-
pienia do sporzņdzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Sobótki Rada Miejska w Sobótce po stwierdzeniu 
zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania miasta i gminy Sobótka uchwala, co nastňpuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

Uchwala siň miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Sobótka w zakresie terenu 
położonego w Sobótce w rejonie ulicy Polnej. 

§ 2 

1. Integralnņ czňściņ uchwały jest rysunek planu 
w skali 1:2000,  

2. Załņcznikami do niniejszej uchwały sņ ponadto: 
1) rozstrzygniňcie w sprawie uwag wniesio-

nych do projektu planu stanowiņce załņcznik 
nr 2, 

2) rozstrzygniňcie w sprawie sposobu realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należņ do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, stanowiņce 
załņcznik nr 3. 

§ 3 

1. Nastňpujņce określenia stosowane w uchwale 
oznaczajņ: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wy-

znaczajņca granicň dopuszczalnego wzno-
szenia budynków oraz określonych w usta-
leniach planu rodzajów budowli naziemnych 
niebňdņcych liniami przesyłowymi i sieciami 
uzbrojenia terenu, 
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2) obowiņzujņca linia zabudowy − linia wzdłuż 
której należy sytuowań budynki oraz okre-
ślone w ustaleniach planu rodzaje budowli 
naziemnych niebňdņce liniami przesyłowymi 
i sieciami uzbrojenia terenu, uwzglňdniajņc 
możliwośń przekroczenia linii elementem 
budynku takim jak ganek, weranda, wykusz, 
balkon, taras, schody, o powierzchni nie 
wiňkszej niż 25% płaszczyzny budynku przy-
legajņcej do obowiņzujņcej linii zabudowy, 
nie wiňcej niż na odległośń 1,5 m, 

3) przepisy szczególne lub odrňbne – aktualne 
w momencie wykonywania niniejszej 
uchwały przepisy prawne, 

4) przeznaczenie podstawowe – jest to czňśń 
przeznaczenia terenu, która dominuje w da-
nym terenie lub obszarze w sposób określo-
ny ustaleniami planu; w przypadkach ustale-
nia wiňcej niż jednej kategorii przeznaczenia 
podstawowego, każda z tych kategorii może 
stanowiń wyłņczne przeznaczenie terenu lub 
poszczególnych nieruchomości położonych 
w granicach terenu, 

5) przeznaczenie dopuszczalne – rodzaj prze-
znaczenia terenu inny niż podstawowy, który 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie pod-
stawowe w sposób określony w ustaleniach 
planu i którego powierzchnia użytkowa, za-
budowy lub czňści terenu zajmuje w grani-
cach terenu i poszczególnych nieruchomości 
mniej niż odpowiednia powierzchnia zajmo-
wana przez przeznaczenie podstawowe, 

6) teren – obszar wyznaczony w rysunku planu 
liniami rozgraniczajņcymi, oznaczony sym-
bolem lub symbolem i numerem, 

7) uciņżliwośń – zjawiska lub stany utrudniajņce 
życie albo dokuczliwe dla otaczajņcego śro-
dowiska, takie jak: szkodliwe promieniowa-
nie i oddziaływanie pól elektromagnetycz-
nych, hałas, drgania (wibracje), zanieczysz-
czenia powietrza, zanieczyszczenia gruntu 
i wód, sņ to również wszystkie rodzaje dzia-
łalności, których prowadzenie powoduje od-
działywanie na nieruchomości przyległe 
do nieruchomości, na której terenie działal-
nośń jest prowadzona, 

8) usługi (bez określonego zakresu) – działal-
nośń z zakresu drobnego handlu, gastrono-
mii, rzemiosła, podstawowej opieki zdro-
wotnej, sportu, rekreacji lub wypoczynku, tu-
rystyki, a także działalnośń w zakresie obsłu-
gi ludności lub przedsiňbiorstw mogņca 
funkcjonowań w obiekcie mieszkalnym,  

9) zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensyw-
ności – lokalizacja budynku jednorodzinnego 
zawierajņcego nie wiňcej niż 2 mieszkania 
lub jedno mieszkanie i jedno pomieszczenie 
usługowe lub budynku wielorodzinnego za-
wierajņcego nie wiňcej niż 4 mieszkania 
lub zespół takich budynków. 

2. Pojňcia niezdefiniowane należy rozumień zgod-
nie z obowiņzujņcymi przepisami szczególnymi. 

§ 4 

1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne przedstawio-
ne na rysunku planu sņ obowiņzujņcymi ustale-
niami planu: 

1) linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-
znaczeniu lub zasadach zagospodarowania,  

2) oznaczenia przeznaczenia terenów, 
3) obowiņzujņce linie zabudowy, 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne przedstawio-
ne na rysunku planu nie sņ obowiņzujņcymi 
ustaleniami planu i majņ charakter postulatyw-
ny lub informacyjny dla oznaczeń wynikajņcych 
z odrňbnych przepisów: 
1) linie podziału wewnňtrznego, 
2) strefa sanitarna projektowanego cmentarza 
3) oznaczenia graficzne w dziale − zasady ob-

sługi w zakresie infrastruktury technicznej. 

R o z d z i a ł   2 

Ustalenia dla całego obszaru w granicach planu 
oraz obszarów funkcjonalnych 

§ 5 

W zakresie ogólnych zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego ustala siň: 
1) Ukształtowania lub rewaloryzacji wymagajņ: 

a) hierarchiczny układ komunikacyjny zapew-
niajņcy właściwņ dostňpnośń terenów prze-
znaczonych na zainwestowanie przy równo-
czesnej segregacji ruchu; 

b) ciņgi zabudowy lokalizowanej wzdłuż ulic 
i dróg publicznych; 

c) ciņgi zieleni stanowiņce izolacjň przestrzennņ 
terenów i obiektów obcych krajobrazowo lub 
uciņżliwych. 

2) Ochrony wymagajņ: 
a) istniejņce grupy zieleni i szpalery drzew 

wzdłuż ciņgów komunikacyjnych; 
b) ekspozycja Masywu Ślňży oraz panoramy 

miasta z dróg i terenów publicznych oraz 
ważnych szlaków komunikacyjnych i tury-
stycznych. 

3) Nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia 
w zagospodarowaniu terenów służņce ochronie i 
kształtowaniu ładu przestrzennego określajņ 
przepisy niniejszej uchwały zawarte w rozdziale 3. 

§ 6 

W zakresie ogólnych zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej ustala siň.  
1) wyklucza siň prowadzenie napowietrznych linii 

teletechnicznych i energetycznych, 
2) wyklucza siň stosowanie ogrodzeń betonowych 

i prefabrykowanych, 
3) w przypadku wystņpienia zabytków i obiektów 

archeologicznych wymagane jest podjňcie ra-
towniczych badań wykopaliskowych, za pozwo-
leniem na prace archeologiczne i wykopalisko-
we właściwego konserwatora zabytków zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

§ 7 

1. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegajņcych 
ochronie, ustalonych na podstawie odrňbnych 
przepisów, w tym terenów górniczych, a także 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, 
ze wzglňdu na ich brak w granicach obszaru ni-
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niejszņ uchwałņ nie wprowadza siň szczegóło-
wych zapisów. 

2. W strefie sanitarnej planowanego cmentarza 
ustala siň zakaz realizacji funkcji mieszkaniowej. 

3. Na terenach MN6 oraz MN4 i MN/U1 nie zezwa-
la siň na realizacjň indywidualnych ujňń wody. 

§ 8 

1. Ustala siň nastňpujņce ogólne zasady uzbroje-
nia terenów w infrastrukturň technicznņ: 

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu w ob-
szarze planowanej zabudowy należy pro-
wadziń w obrňbie linii rozgraniczajņcych 
ulic,  

2) projektowane sieci uzbrojenia należy sytu-
owań równolegle w stosunku do istniejņ-
cych i planowanych linii rozgraniczajņcych 
ulic, w takich poziomych i pionowych od-
ległościach od istniejņcych i projektowa-
nych elementów podziemnego i naziem-
nego uzbrojenia terenu, jakie przewidujņ 
obowiņzujņce przepisy szczególne, 

3) w przypadku realizacji sieci uzbrojenia tech-
nicznego poza liniami rozgraniczajņcymi ulic, 
należy je prowadziń równolegle do granic 
działek, w pasie terenu wolnym od innego 
istniejņcego uzbrojenia, 

4) w przypadku gdy istniejņce uzbrojenie te-
renu prowadzone jest w sposób sprzeczny 
z zasadami określonymi w pkt 1, 2 i 3 – na-
leży dņżyń do jego przełożenia, umożliwia-
jņc tym samym prawidłowe sytuowanie 
innych sieci, 

5) odstňpstwa od zasady, o której mowa 
w pkt 1, 2, 3 i 4, dopuszcza siň wyłņcznie 
wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości 
realizacji tych ustaleń, 

6) dopuszcza siň możliwośń realizacji urzņ-
dzeń technicznych uzbrojenia jako towa-
rzyszņcych inwestycjom na terenach wła-
snych inwestorów,  

7) realizacja układu komunikacyjnego powin-
na obejmowań kompleksowņ realizacjň 
uzbrojenia technicznego, 

8) demontaż wszystkich istniejņcych nieczyn-
nych sieci uzbrojenia terenu w przypad-
kach modernizacji, budowy i przebudowy 
układu komunikacyjnego, 

9) dopuszcza siň przebudowň istniejņcych i li-
kwidacjň nieczynnych sieci, kolidujņcych 
z planowanym zainwestowaniem, 

10) dla realizacji urzņdzeń, które służņ wiňcej 
niż jednemu odbiorcy dopuszcza siň wy-
dzielenia niezbňdnych działek, w takim 
przypadku należy zapewniń dojazd do dzia-
łek z dróg publicznych w formie drogi we-
wnňtrznej lub organizacji zabudowy umoż-
liwiajņcej świadczenie służebności dojazdu, 

11) dopuszcza siň realizacje indywidualnych 
rozwiņzań w zakresie zaopatrzenia w wodň 
oraz odprowadzenia ścieków wyłņcznie 
do czasu realizacji systemów gminnych. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodň ustala siň: 
1) zaopatrzenie w wodň z komunalnej sieci wo-

dociņgowej,  
2) ochronň ujňń wody i urzņdzeń zaopatrzenia 

w wodň, zgodnie z przepisami szczególnymi, 

3) budowň zbiorników wyrównawczych za-
pewniajņcych utrzymanie właściwego ci-
śnienia w sieci rozdzielczej, 

4) budowň sieci wodociņgowej poprzez realiza-
cjň sieci rozdzielczej ułożonej zgodnie z usta-
leniami określonymi w ust. 1. 

3. W zakresie odprowadzania ścieków komunal-
nych i przemysłowych ustala siň: 
1) odprowadzenie ścieków komunalnych 

do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej,  
2) odprowadzenie ścieków sanitarnych syste-

mem grawitacyjno-tłocznym do przeznaczo-
nej do rozbudowy oczyszczalni ścieków 
w Sobótce,  

3) na obszarach niewyposażonych w sieci ka-
nalizacji sanitarnej dopuszcza siň tymczaso-
wo odprowadzenie ścieków do zbiorników 
bezodpływowych lub zastosowanie innych 
systemów odprowadzenia ścieków zgod-
nych z obowiņzujņcymi przepisami i nor-
mami oraz warunkami lokalnymi, 

4) wyposażenie w sień kanalizacji sanitarnej 
wszystkich obszarów zainwestowania, 

5) budowň kanalizacji sanitarnej ułożonej 
zgodnie z ustaleniami określonymi w ust. 1.  

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych 
ustala siň: 
1) odprowadzenie wód opadowych do systemu 

sieci kanalizacji deszczowej oraz do rowów 
melioracyjnych i cieków znajdujņcych siň 
poza obrňbem obszaru objňtego planem, na 
warunkach określonych przez administratora 
rowów i cieków, 

2) dopuszcza siň rozwiņzania techniczne służņ-
ce zatrzymaniu wód w obrňbie posesji w po-
staci studni chłonnych, systemów rozsņcza-
jņcych i zbiorników wodnych, przy zapew-
nieniu bezpieczeństwa ich użytkowania, 

3) usuniňcie z wód deszczowych substancji ro-
popochodnych i zawiesin, jeśli przekroczņ 
one wartości określone w przepisach szcze-
gólnych, przed ich wprowadzeniem do kana-
lizacji deszczowej lub do odbiornika, na te-
renie własnym inwestora, 

4) utwardzenie i skanalizowanie terenów, 
na których może dojśń do zanieczyszczenia 
substancjami, o których mowa w pkt 3), 

5) budowň kanalizacji deszczowej ułożonej 
zgodnie z ustaleniami określonymi w ust. 1. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza siň: 
1) dostawň gazu z rozdzielczej sieci gazowej, na 

warunkach określonych przez operatora sie-
ci, 

2) budowň rozdzielczej sieci gazowej ułożonej 
zgodnie z ustaleniami określonymi w ust. 1, 

3) wykorzystanie gazu do celów grzewczych, 
4) strefy ograniczonego użytkowania w sņ-

siedztwie sieci i urzņdzeń gazowych zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

6. W zakresie zaopatrzenia w energiň elektrycznņ 
ustala siň: 
1) dostawň energii elektroenergetycznej z ist-

niejņcej i planowanej sieci średniego i ni-
skiego napiňcia, 

2) zakaz budowy nowych elektroenergetycz-
nych linii napowietrznych,  
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3) strefy techniczne linii napowietrznych śred-
niego napiňcia po 5 m w obie strony od osi 
linii,  

4) w przypadku skablowania linii średniego na-
piňcia ustalenia pkt 5 tracņ moc, 

5) budowň dodatkowych stacji transformato-
rowych, stosownie do potrzeb, zlokalizowa-
nych na terenie własnym inwestora w ilości 
i w rejonach lokalizacji określonych przez za-
rzņdzajņcego sieciņ stosownie do zapotrze-
bowania mocy,  

6) możliwośń wykorzystania energii elektrycz-
nej do celów grzewczych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala siň: 
1) realizacjň lokalnych źródeł ciepła na gaz 

z sieci gazowej, energiň elektrycznņ, paliwa 
płynne, olej lekki oraz odnawialne źródła 
energii, 

2) stosowanie urzņdzeń grzewczych o wysokiej 
sprawności i niskim stopniu emisji zanie-
czyszczeń. 

8. W zakresie telekomunikacji ustala siň: 
1) budowň sieci telekomunikacyjnej ułożonej 

zgodnie z ustaleniami określonymi w ust. 1, 
2) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we 

wspólnych kanałach zbiorczych w porozu-
mieniu ze wszystkimi operatorami sieci, 

3) w zakresie urzņdzeń i instalacji telefonii ko-
mórkowej obowiņzuje zakaz lokalizacji masz-
tów antenowych.  

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
dopuszcza siň lokalizowanie pojemników 
do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 
zgodnie z zasadami określonymi w odrňbnych 
przepisach. 

R o z d z i a ł   3 

Ustalenia ogólne dla poszczególnych kategorii 
użytkowania terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami MN, MN/U, U, KDD, KDW 

§ 9 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, MN6 
ustala siň przeznaczenie terenów na zabudowň 
mieszkaniowņ niskiej intensywności. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MN/U1, MN/U2 ustala siň przezna-
czenie na zabudowň mieszkaniowo-usługowņ.  

3. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej niskiej 
intensywności oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MN oraz mieszkaniowo-usługowej 
oznaczonych symbolami MN/U ustala siň na-
stňpujņce zasady w zakresie parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, 
gabarytów obiektów i wskaźników intensywno-
ści zabudowy obowiņzujņce na wszystkich tere-
nach: 

1) w przypadku terenów zabudowy mieszka-
niowej MN dopuszcza siň wprowadzenie 
jako uzupełniajņcego przeznaczenia terenu 
usług nieuciņżliwych z zakresu handlu, ob-
sługi ludności i przedsiňbiorstw, opieki 
zdrowotnej z wyjņtkiem szpitali, 

2) w przypadku terenów zabudowy mieszka-
niowo-usługowej MN/U dopuszcza siň 

wprowadzenie jako podstawowego prze-
znaczenia terenu nieuciņżliwych usług ro-
zumianych zgodnie z określeniami zawar-
tymi w § 3 ust. 1 pkt 10, 

3) w przypadku wprowadzania usług jako 
uzupełniajņcego, dopuszczalnego przezna-
czenia terenu zabudowy mieszkaniowej, 
powierzchnia użytkowa tych usług nie mo-
że przekraczań 30% powierzchni użytkowej 
budynków, 

4) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
od linii rozgraniczajņcych terenów z tere-
nami ulic i dróg: 
a) gminnych kategorii D – w odległości 6 m, 
b) wewnňtrznych – w odległości 6 m, 
c) ciņgów pieszych i pieszo-jezdnych – 

w odległości 5 m, 
5) powierzchnie zabudowy budynków miesz-

kalnych na poszczególnych działkach nie 
mogņ przekroczyń 20% powierzchni działek, 
a budynków mieszkalno-usługowych 35% 
powierzchni działek, 

6) powierzchnia biologicznie czynna poszcze-
gólnych działek powinna zajmowań 
co najmniej 50% powierzchni działek, 

7) budynki mieszkalne lub mieszkalno-
usługowe nie mogņ przekraczań trzech kon-
dygnacji nadziemnych, w tym poddasze, 

8) wysokośń budynków mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego gzymsu nie może 
przekraczań 7 m, a mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego punktu dachu nie 
może przekraczań 12 m, z wyjņtkiem przy-
padków, o których mowa w pkt 10, 

9) ustala siň dopuszczalne formy dachów: 
a) dwuspadowe lub wielospadowe, syme-

tryczne z ewentualnymi naczółkami, 
o nachyleniu połaci od 37−45°, 

b) mansardowe, 
10) budynki gospodarcze lub garaże wolno sto-

jņce mogņ byń wyłņcznie parterowe i win-
ny mień formň dachu odpowiadajņcņ for-
mie budynków mieszkalnych. 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MN, MN/U ustala siň nastňpujņce 
zasady i warunki scalania i podziału nierucho-
mości obowiņzujņce na wszystkich terenach: 
1) wydzielane działki sņ przeznaczone na lokali-

zacje zabudowy w układzie wolno stojņcym, 
2) powierzchnia działek wydzielanych pod nowņ 

zabudowň nie może byń mniejsza niż 900 m2, 
3) szerokośń frontów działek przeznaczonych 

na zabudowň w układzie wolno stojņcym nie 
powinna byń mniejsza niż 20 m,  

4) dopuszcza siň łņczenie gruntów i wtórny po-
dział działek zabudowanych, 

5) dla działek położonych przy drogach KD 
i KDW kņt położenia granic działek w stosun-
ku do pasa drogi ustala siň na 60−90°. 

5. W zakresie szczegółowych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala 
siň w przypadku lokalizacji zabudowy mieszka-
niowo-usługowej obowiņzek zapewnienia 
miejsc parkingowych zgodnie ze wskaźnikiem 
1 stanowisko postojowe na każde kolejne roz-
poczňte 40 m2 powierzchni użytkowej usług. 
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§ 10 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem U1 ustala siň przeznaczenie na cele za-
budowy usługowej. 

2. Dla terenu zabudowy usługowej ustala siň na-
stňpujņce zasady w zakresie parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, 
gabarytów obiektów i wskaźników intensywno-
ści zabudowy obowiņzujņce na wszystkich tere-
nach: 
1) dopuszcza siň wprowadzenie jako podsta-

wowego przeznaczenia terenu nieuciņżli-
wych usług rozumianych zgodnie z określe-
niami zawartymi w § 3 ust. 1 pkt 10, 

2) jako przeznaczenie uzupełniajņce ustala siň 
możliwośń realizacji parkingów ogólnodo-
stňpnych, 

3) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
od linii rozgraniczajņcych terenów z terena-
mi ulic i dróg: 
a) gminnych kategorii D – w odległości 6 m, 
b) wewnňtrznych – w odległości 6 m, 
c) ciņgów pieszych i pieszo-jezdnych – w od-

ległości 5 m, 
4) powierzchnie zabudowy obiektów kubatu-

rowych na poszczególnych działkach nie 
mogņ przekroczyń 40% powierzchni działek, 

5) powierzchnia biologicznie czynna poszcze-
gólnych działek powinna zajmowań co naj-
mniej 30% powierzchni działek, 

6) budynki usługowe nie mogņ przekraczań 
trzech kondygnacji nadziemnych, w tym 
poddasze, 

7) wysokośń budynków mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego gzymsu nie może 
przekraczań 7 m, a mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczań 12 m, z wyjņtkiem przypadków, 
o których mowa w pkt 10, 

8) ustala siň dopuszczalne formy dachów: 
a) dwuspadowe lub wielospadowe, syme-

tryczne z ewentualnymi naczółkami, o na-
chyleniu połaci od 37−45°, 

b) mansardowe, 
9) budynki gospodarcze lub garaże wolno sto-

jņce mogņ byń wyłņcznie parterowe i winny 
mień formň dachu odpowiadajņcņ formie 
budynków mieszkalnych. 

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem U ustala siň nastňpujņce zasady i warun-
ki scalania i podziału nieruchomości obowiņzu-
jņce na wszystkich terenach: 
1) wydzielane działki sņ przeznaczone na lokali-

zacje zabudowy w układzie wolno stojņcym, 
2) powierzchnia działek wydzielanych pod no-

wņ zabudowň nie może byń mniejsza niż 
1000 m2, 

3) szerokośń frontów działek przeznaczonych 
na zabudowň w układzie wolno stojņcym nie 
powinna byń mniejsza niż 20 m,  

4) dla działek położonych przy drogach KD 
i KDW kņt położenia granic działek w stosun-
ku do pasa drogi ustala siň na 60−90°. 

4. W zakresie szczegółowych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala 

siň w przypadku lokalizacji zabudowy usługo-
wej obowiņzek zapewnienia miejsc parkingo-
wych zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowisko po-
stojowe na każde kolejne rozpoczňte 40 m2 po-
wierzchni użytkowej usług. 

§ 11 

1. Dla terenów komunikacji publicznej, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami KDD, ustala 
siň przeznaczenie na drogi publiczne – ulice do-
jazdowe dla których obowiņzujņ nastňpujņce 
zasady w zakresie wymagań wynikajņcych z po-
trzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
obowiņzujņce na wszystkich terenach: 
1) ustala siň zakaz realizacji nowych obiektów 

budowlanych, z wyjņtkiem urzņdzeń tech-
nicznych dróg i ulic zwiņzanych z utrzyma-
niem i obsługņ ruchu, 

2) ustala siň zakaz rozbudowy i wymiany bu-
dowli istniejņcych niezwiņzanych z utrzyma-
niem dróg i ulic oraz obsługņ ruchu, 

3) dopuszcza siň lokalizowanie w liniach rozgra-
niczajņcych ulic obiektów małej architektury, 
reklam, urzņdzeń technicznych oraz zieleni, 

4) obiekty małej architektury winny mień jedno-
lite formy wzdłuż całych ciņgów ulic, 

5) dopuszczalne parametry reklam wolno sto-
jņcych określi zarzņdca drogi. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami KDD oraz KDW ustala siň nastňpu-
jņce zasady w zakresie zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i in-
frastruktury technicznej obowiņzujņce 
na wszystkich terenach: 
1) szerokości w liniach rozgraniczajņcych dróg 

i ulic: 
a) kategorii D – 10 m, 
b) drogi wewnňtrzne oznaczone na rysunku 

planu symbolami KDW, wydzielane na te-
renach przeznaczonych pod nowņ zabu-
dowň mieszkaniowņ powinny mień szero-
kośń 10 m. 

2) drogi wewnňtrzne oznaczone na rysunku 
planu symbolami KDW mogņ byń zaliczone 
do kategorii dróg gminnych w trybie odrňb-
nej uchwały; w takim przypadku do tych 
dróg odnoszņ siň ustalenia planu odpowia-
dajņce określonej klasy technicznej,  

3) linie rozgraniczajņce tereny komunikacji pu-
blicznej mogņ byń korygowane w kierunku po-
szerzenia dróg i ulic za zgodņ właścicieli grun-
tów, których poszerzenie dotyczy, o szerokośń 
nie wiňkszņ niż 3 m, 

4) dopuszcza siň realizacje zatok postojowych, 
5) sieci infrastruktury technicznej na odcinkach 

dróg położonych poza obszarami zabudowy 
należy prowadziń poza pasami drogowymi, 
chyba że zarzņdca drogi dopuści prowadze-
nie sieci w pasie drogowym. 

R o z d z i a ł   4 

Przepisy końcowe 

§ 12 

Ustala siň stawkň procentowņ, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
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1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami  KDD w wysokości 0%,  

2) dla pozostałych terenów w wysokości 15%. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi 
Miasta Sobótka. 

 

 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Dolnoślņskiego. 
 
 

PRZERWODNICZŅCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JANUSZ KOZYRSKI
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
w Sobótce nr XXXIII/265/09 z 23 kwietnia 
2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
w Sobótce nr XXXIII/265/09 z 23 kwietnia 
2009 r. 

 
 

Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego 

 
 
 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 późn. zm.) Rada Miejska w Sobótce rozstrzyga, co nastňpuje: 
 
1. Uwaga wniesiona przez Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp. z o.o. w Sobótce dotyczņca 

drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW 4 zostaje uwzglňdniona zgodnie ze stanowiskiem 
Burmistrza Sobótki wyrażonego pismem nr UMiG-AiBiPP-7320/XVIII/103/08/09 z dnia 3 lutego 2009 r.  

 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej 
w Sobótce nr XXXIII/265/09 z 23 kwietnia 
2009 r. 

 
 
Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należņ do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania 
 
 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorzņdzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmiana-
mi) i art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. 
Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sobótce rozstrzyga, co nastňpuje: 
 
 Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia 
planu wynika, iż jego przyjňcie oraz realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicz-
nej nie pociņga za sobņ wydatków z budżetu gminy.  
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE 
NR XXXIII/266/09 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w Kryształowicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, ze zmianami), 
w zwiņzku z uchwałņ nr XXII/145/08 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 
25 kwietnia 2008 r. w sprawie przystņpienia do zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka – w zakresie terenu 
położonego w Kryształowicach oraz po stwierdzeniu zgodności 
ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Sobótka Rada Miejska w Sobótce uchwala, co nastňpuje: 

 


