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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: 
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R o z d z i a ł   1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

Uchwala siň zmianň miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Sobótka w za-
kresie terenu położonego w Kryształowicach 
i obejmujņcego teren działek nr: 17/1, 17/2 i 17/3 
jak na załņczniku graficznym. 

§ 2 

1. Integralnņ czňściņ uchwały jest rysunek planu w 
skali 1:1000, stanowiņcy załņcznik nr 1. 

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,  

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

3) szerokośń elewacji frontowej – maksymalny 
wymiar budynku w obrysie murów w wido-
ku z drogi, do której przylega nieruchomośń, 

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

5) 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, 

6) usługi – z zakresu zwiņzanego z obsługņ go-
spodarstwa rolnego oraz takie, które mogņ 
funkcjonowań w obiektach gospodarstwa 
rolnego.  

2. Pojňcia niezdefiniowane należy rozumień zgod-
nie z obowiņzujņcymi przepisami odrňbnymi 
lub w rozumieniu potocznym, jeśli brak jest 
obowiņzujņcych definicji. 

§ 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, 

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

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) granice terenu objňtego zmianņ planu. 

R o z d z i a ł   2 

Ustalenia dla całego obszaru w granicach planu 
oraz obszarów funkcjonalnych 

§ 5 

1. Ustaleniami planu objňto tereny wyznaczone 
w rysunku planu liniami rozgraniczajņcymi lub 
granicami opracowania i określono symbolem 
literowym lub symbolem literowym i cyfro-
wym, których funkcje określono poniżej: 
1) tereny zabudowy zagrodowej – RM 
2) tereny rolne z zakazem zabudowy – R 
3) tereny urzņdzeń melioracyjnych – WS 
4) teren drogi transportu rolnego/wewnňtrznej 

– KDg/KDW  
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala 

siň przeznaczenie podstawowe określone ze-
stawem liter, poza tym określa siň przeznacze-
nie dopuszczalne oraz warunki ich dopuszczenia 
− w dalszej czňści uchwały. 

3. Przedmiotowe obszary mogņ byń w całości 
przeznaczone na cele zgodne z przeznaczeniem 
podstawowym lub czňściowo także na cele 
przeznaczenia dopuszczalnego, na zasadach 
ustalonych w dalszej czňści uchwały. 

§ 6 

W zakresie ogólnych zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego ustala siň: 
1) ukształtowania wymagajņ formy zabudowy 

mieszkaniowej i towarzyszņcej, 
2) ochrony wymagajņ: 

a) pas terenu wzdłuż rowu melioracyjnego, 
b) enklawa zieleni leśnej, 

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

§ 7 

W zakresie ogólnych zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej ustala siň: 
1) na całym obszarze miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego inwestor przed 
przystņpieniem do robót ziemnych zobowiņza-
ny jest do pisemnego powiadomienia właści-
wego Konserwatora Zabytków zgodnie z prze-
pisami szczególnym o terminie rozpoczňcia 
i zakończenia prac, 

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

§ 8 

W zakresie granic i sposobów zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepisów 
wprowadza siň nastňpujņce ustalenia:  
1. Dla całego terenu objňtego planem i położone-

go w obszarze bezpośredniego zagrożenia po-
wodziņ należy uwzglňdniń wymagania wynika-
jņce z obowiņzujņcych przepisów odrňbnych, 
w tym m.in.; 
1) zakaz lokalizowania przedsiňwziňń mogņcych 

znaczņco oddziaływań na środowisko, 
2) zakaz gromadzenia i wprowadzenia do grun-

tu ciekłych odchodów zwierzňcych, 
3) zakaz wykonywania robót oraz czynności, któ-

re mogņ utrudniń ochronň przed powodziņ, 
4) zakaz realizacji obiektów podpiwniczonych, 

poziom posadowienia posadzki parteru nale-
ży przyjņń co najmniej 60,0 cm powyżej po-
ziomu istniejņcego terenu.  

2. Nie ustala siň wymagań z zakresu prawa geolo-
gicznego i górniczego ze wzglňdu na niewystň-
powanie terenów górniczych. 

§ 9 

1. Ustala siň nastňpujņce ogólne zasady uzbro-
jenia terenów w infrastrukturň technicznņ: 
1) projektowane sieci uzbrojenia należy sytu-

owań równolegle w stosunku do istniejņ-
cych i planowanych linii rozgraniczajņcych 
dróg oraz naturalnych podziałów we-
wnňtrznych, 

2) w przypadku realizacji sieci uzbrojenia 
technicznego poza liniami rozgraniczajņ-
cymi ulic, należy je prowadziń równolegle 
do granic działek, w pasie terenu wolnym 
od innego istniejņcego uzbrojenia, 

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

4) w granicach terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami RM, dopuszcza siň 
realizacje urzņdzeń technicznych uzbrojenia 
zwiņzanych z obsługņ tych nieruchomości,  

5) dla realizacji urzņdzeń, o których mowa 
wyżej, które służņ wiňcej niż jednemu od-
biorcy dopuszcza siň wydzielenia niezbňd-
nych działek, w takim przypadku należy za-
pewniń dojazd do działek z dróg publicz-
nych w formie drogi wewnňtrznej lub or-
ganizacji zabudowy umożliwiajņcej świad-
czenie służebności dojazdu. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodň ustala siň: 
1) zaopatrzenie w wodň docelowo z komu-

nalnej sieci wodociņgowej, dopuszcza siň 
rozwiņzania indywidualne do czasu realiza-
cji inwestycji gminnej, 

2) przyszłņ rozbudowň sieci wodociņgowej 
poprzez realizacjň sieci rozdzielczej ułożo-
nej zgodnie z ustaleniami określonymi 
w ust. 1. 

3. W zakresie odprowadzania ścieków komunal-
nych ustala siň odprowadzenie ścieków ko-
munalnych do indywidualnych oczyszczalni 

przyobiektowych z możliwościņ rozsņczenia 
oczyszczonych ścieków po terenie własnym 
inwestora lub odprowadzeniem do systemu 
rowów za zgodņ i na warunkach określonych 
przez administratora.  

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

w obrňbie posiadanej nieruchomości, do-
puszcza siň także odprowadzenie do sys-
temu rowów melioracyjnych znajdujņcych 
siň w obrňbie obszaru objňtego planem, na 
warunkach określonych przez ich admini-
stratora, 

2) dopuszcza siň rozwiņzania techniczne służņce 
zatrzymaniu wód w obrňbie posesji 
w postaci studni chłonnych, systemów roz-
sņczajņcych i zbiorników wodnych, przy za-
pewnieniu bezpieczeństwa ich użytkowania. 

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

warunkach określonych przez operatora sieci, 
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 zgod-
nie 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) rozbudowň i budowň nowych linii energe-
tycznych wysokiego, średniego i niskiego 
napiňcia wraz z budowņ stacji transforma-
torowych, wykonanych w zależności 
od sposobu zagospodarowania terenów 
jako obiekty wolno stojņce na wydzielo-
nych działkach z zapewnieniem dogodnego 
do nich dojazdu, 

3) powiņzanie linii energetycznych, o których 
mowa w pkt 2, z istniejņcņ sieciņ energe-
tycznņ, 

4) możliwośń wykorzystania energii elek-
trycznej do celów grzewczych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala siň 
realizacjň lokalnych ekologicznych źródeł cie-
pła, spełniajņcych obowiņzujņce wymagania 
w zakresie emisji substancji do powietrza at-
mosferycznego.  

8. W zakresie telekomunikacji ustala siň możli-
wośń budowy sieci telekomunikacyjnej ułożo-
nej zgodnie z ustaleniami określonymi w ust. 1. 

9. W zakresie urzņdzeń i instalacji telefonii ko-
mórkowej obowiņzuje zakaz lokalizacji masz-
tów antenowych na całym obszarze objňtym 
uchwałņ. 

10. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
obowiņzujņ zasady określone w odrňbnych 
przepisach, dopuszcza siň lokalizowanie po-
jemników do prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów. 

§ 10 

Nie określa siň ogólnych zasad w zakresie sposobu 
i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzņ-
dzania i użytkowania terenów. 
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R o z d z i a ł   3 

Ustalenia dla kategorii użytkowania terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 

RM, KDg/KDW, WS i ZL 

§ 11 

1. Dla terenów zabudowy zagrodowej, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem RM, ustala 
siň nastňpujņce zasady w zakresie parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, 
gabarytów obiektów i wskaźników intensywno-
ści zabudowy obowiņzujņce: 
1) dopuszcza siň realizacjň budynków miesz-

kalnych, gospodarczych oraz inwentarskich 
zwiņzanych z prowadzeniem gospodarstw 
rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych 
z dopuszczeniem usług towarzyszņcych, 
w tym agroturystycznych i innych zwiņza-
nych z obsługņ gospodarstw rolnych, 

2) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
od granic terenów z terenami ulic i dróg ka-
tegorii KDg/KDW – w odległości 6 m, 

3) powierzchnie zabudowy budynków na po-
szczególnych działkach nie mogņ przekro-
czyń 20% powierzchni działek, 

4) powierzchnia biologicznie czynna poszcze-
gólnych działek powinna zajmowań co naj-
mniej 70% powierzchni działek, 

5) budynki mieszkalne nie mogņ przekraczań 
dwóch kondygnacji, w tym poddasze, 

6) wysokośń budynków mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego gzymsu nie może 
przekraczań 6 m, a mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczań 12 m, 

7) ustala siň dopuszczalne formy dachów: 
a) dwuspadowe, symetryczne o nachyleniu 

połaci od 37−45°, 
b) dwuspadowe lub wielospadowe, syme-

tryczne z ewentualnymi naczółkami i lu-
karnami, 

c) mansardowe, 
8) budynki gospodarcze lub garaże wolno sto-

jņce mogņ byń wyłņcznie parterowe i winny 
mień formň dachu nawiņzujņcņ do formy za-
stosowanej dla budynków mieszkalnych. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem RM ustala siň nastňpujņce zasady 
i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
1) dopuszcza siň łņczenie gruntów i wtórny po-

dział, 
2) dla działek położonych przy drogach 

KDg/KDW kņt położenia granic działek w sto-
sunku do pasa drogi ustala siň na 70−900. 

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem WS ustala siň przeznaczenie na cele wód 
otwartych. Na przedmiotowym terenie może 
byń prowadzona wyłņcznie taka działalnośń in-
westycyjna, która zwiņzana jest wyłņcznie 
z eksploatacjņ i użytkowaniem cieku oraz od-
powiada przepisom szczególnym i warunkom 
wydanym przez jego administratora. 

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem ZL ustala siň leśne przeznaczenie, spo-

sób użytkowania musi byń zgodny z przepisami 
odrňbnymi.  

5. W zakresie szczegółowych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala siň 
w przypadku lokalizacji usług obowiņzek za-
pewnienia miejsc parkingowych na terenie wła-
snym zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowisko po-
stojowe na każde kolejne rozpoczňte 40 m2 po-
wierzchni użytkowej usług. 

§ 12 

Dla terenów rolniczych, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem R, ustala siň nastňpujņce zasady 
w zakresie szczegółowych warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczenia w ich użytko-
waniu, w tym zakazu zabudowy: 
1) wprowadza siň zakaz zabudowy, 
2) dopuszcza siň zalesienia gruntów rolnych, 
3) dopuszcza siň wydzielanie śródpolnych dróg 

transportu rolniczego, 
4) istniejņce śródpolne cieki wodne i rowy melio-

racyjne podlegajņ ochronie, chyba, że admini-
strator cieku lub rowu dopuści ich zarurowanie 
lub likwidacjň. 

§ 13 

1. Dla terenu komunikacji, oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem KDg/KDW, ustala siň na-
stňpujņce zasady w zakresie wymagań wynika-
jņcych z potrzeb kształtowania przestrzeni pu-
blicznych: 
1) ustala siň zakaz realizacji obiektów budowla-

nych, z wyjņtkiem urzņdzeń technicznych 
dróg zwiņzanych z utrzymaniem i obsługņ 
ruchu, 

2) dopuszcza siň lokalizowanie w liniach roz-
graniczajņcych obiektów i urzņdzeń tech-
nicznych oraz zieleni. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem KDg/KDW oraz ewentualnie wyznacza-
nych dróg wewnňtrznych ustala siň nastňpujņce 
zasady w zakresie zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej: 
1) szerokości w liniach rozgraniczajņcych dróg 

− 10 m, 
2) drogi wewnňtrzne mogņ byń zaliczone do ka-

tegorii dróg gminnych w trybie odrňbnej 
uchwały, w takim przypadku do tych dróg 
odnoszņ siň ustalenia planu odpowiadajņce 
określonej klasy technicznej,  

3) dopuszcza siň realizacje zatok postojowych, 
4) w liniach rozgraniczajņcych dróg należy 

w miarň możliwości prowadziń wszelkie sieci 
infrastruktury technicznej. 

R o z d z i a ł   4 

Przepisy końcowe 

§ 14 

Ustala siň stawkň procentowņ, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem KDg/KDW, stanowiņcego mienie gminne 
– w wysokości 0%, 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Dolnoślņskiego Nr 129 – 15378 – Poz.  2671 

 

2) dla pozostałych terenów w wysokości 15%. 

§ 15 

Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Sobótka. 

 

 

 

§ 16 

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

PRZEWODNICZŅCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JANUSZ KOZYRSKI
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
w Sobótce nr XXXIII/266/09 z dnia 
23 kwietnia 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
w Sobótce nr XXXIII/266/09 z dnia 
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: 
 
 W zwiņzku z brakiem uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wyłożonego do publicznego wglņdu wraz z prognozņ wpływu ustaleń planu na środowisko, 
nie rozstrzyga siň o sposobie ich rozpatrzenia.  
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej 
w Sobótce nr XXXIII/266/09 z dnia 
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, zgodnie z przepisami  
o finansach publicznych 

 
 
 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 STRZELINA 
NR XXXII/287/09 

z dnia 24 czerwca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelin 

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytu-
cja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz art. 3 ust. 1 i 
art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) Rada Miejska 
Strzelina uchwala, co nastňpuje: 

 
 

C Z Ň Ś Ń  I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 

Użyte w Statucie sformułowania oznaczajņ: 
  1) Ustawa – ustawň z dnia 8 marca 1990 r. o sa-

morzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami); 

  2) Statut – Statut Gminy Strzelin; 
  3) Gmina – Miasto i Gminň Strzelin; 
  4) Rada – Radň Miejskņ Strzelina; 
  5) radny – radnego Rady Miejskiej Strzelina; 
  6) komisja – komisjň Rady Miejskiej Strzelina; 
  7) Komisja Rewizyjna – Komisjň Rewizyjnņ Rady 

Miejskiej Strzelina; 
  8) klub – klub radnych Rady Miejskiej Strzelina; 


