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UCHWAIA NR XXVł352łŃ9 
Rady Gminy Śobra 

z dnia 26 lutego 2ŃŃ9 rŁ 
 

w s”rawie zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego, 
obejmującego czę`ć dziaJek nr ń5ń7łń, ń5ń7ł3, ń5ń7łń3 i ń5ń7łń9 w obrębie Śobra, gmina ŚobraŁ 

 Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 
”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717; z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41, Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ 
Nr 113, ”ozŁ 954, Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319, Nr 225, ”ozŁ 1635; z 2007 rŁ Nr 127, 
”ozŁ 880; z 2008 rŁ Nr 199, ”ozŁ 1227), Rada Gminy Śobra uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 
Prze”isy ogólne 

§ ńŁ 1Ł źgodnie z uchwaJą Nr XIVł196ł08 Rady Gminy Śobra z dnia 28 lutego 2008 rŁ w s”rawie 
”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy  
Śobra, w obrębie Śobra, ”rzyjętego uchwaJą Nr XIł211ł03 Rady Gminy Śobra z dnia 30 grudnia 2003 rŁ 
(ŚzŁ UrzŁ WojŁ źachodnio”omorskiego z 2004 rŁ Nr 8, ”ozŁ 146), ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 
Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Śobra, ”rzyjętymi uchwaJą 
Rady Gminy Śobra Nr IIIł48ł02 z dnia 30 grudnia czerwca 2002 rŁ, uchwala się zmianę miejscowego ”la-
nu zagos”odarowania ”rzestrzennego w obrębie ewidencyjnym Śobra, zwanego w dalszej czę`ci niniej-
szej uchwaJy zmianą ”lanu miejscowego, w granicach okre`lonych na rysunku zmiany ”lanu miejscowego 
w skali 1: 1000Ł 

2Ł Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek zmiany ”lanu miejscowego w skali 1: 1 000; 
2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny Śobra w skali 1: 10 000; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu zmiany ”lanu 

miejscowego; 
4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isanych w zmianie ”lanu miejscowego, inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalewących do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finan-
sowaniaŁ 

3Ł Przedmiotem zmiany ”lanu miejscowego jest ”rzeznaczenie włw terenów ”od zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną, usJugi, zieleL ogólnodostę”ną wraz z terenami komunikacji i infrastruktury technicznejŁ 

4Ł Granice obszaru zmiany ”lanu miejscowego, obejmujące czę`ć dziaJek nr 1517ł1, 1517ł3, 
1517ł13 i 1517ł19 w obrębie Śobra, gmina Śobra, oznaczono na rysunku zmiany ”lanu miejscowego 
w skali 1: 1000Ł 

§ 2Ł Obowiązującymi ustaleniami zmiany ”lanu miejscowego są nastę”ujące oznaczenia graficzne na 
rysunku zmiany ”lanu miejscowego: 

1) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu, bądu równych zasadach zagos”odarowania wraz 
z symbolami ”rzy”orządkowanymi tym terenom; 

2) strefa ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego; 
3) nie”rzekraczalne linie zabudowyŁ 

§ 3Ł 1Ł Ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi na ry-
sunku zmiany ”lanu miejscowego: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku zmiany ”lanu miejscowego 
symbolem MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usJugowej, oznaczone na rysunku zmiany ”lanu 
miejscowego symbolem MN, U; 

3) tereny usJug, oznaczone na rysunku zmiany ”lanu miejscowego symbolem U; 
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4) tereny zieleni ogólnodostę”nej, oznaczone na rysunku zmiany ”lanu miejscowego symbolem - źP; 
5) tereny urządzeL tras komunikacyjnych, oznaczone na rysunku zmiany ”lanu miejscowego symbolem - 

KŚW, KP, KPj; 
6) tereny urządzeL infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku zmiany ”lanu miejscowego symbo-

lem ś - urządzenia elektroenergetyczneŁ 

2Ł Śla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany ”lanu miejscowego, obo-
wiązują, zawarte w niniejszej uchwale, ustalenia ogólne i ustalenia szczegóJoweŁ 

§ 4Ł Tereny, o których mowa w § 1 ustŁ 1, do chwili ich zagos”odarowania zgodnie z funkcją terenu 
”rzewidzianą w zmianie ”lanu miejscowego, mogą być wykorzystywane w s”osób dotychczasowyŁ 

§ 5Ł Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

W strefie ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ujętych w ewidencji 
sJuwby konserwatorskiej, wystę”ujących w obrębie obszaru objętego niniejszą zmianą ”lanu miejscowego, 
”olegającej na ”rowadzeniu interwencyjnych badaL archeologicznych w ”rzy”adku ”odejmowania ”rac 
ziemnych, ustala się: 

1) uzgadnianie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z ”racami ziemnymi ”rzez od”owiedni or-
gan dsŁ ochrony zabytków; 

2) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziemnych, 
na zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotŁ ochrony zabytkówŁ 

§ 6Ł Na terenie objętym zmianą ”lanu miejscowego nie wystę”ują tereny górnicze, narawone na nie-
bez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowone osuwaniem się mas ziemnychŁ 

§ 7Ł W zakresie ochrony `rodowiska ustala się: 

1) ”rzed realizacją ”rzedsięwzięcia nalewy o”racować dokumentację geologiczną ustalającą szczegóJowe 
warunki ”osadowienia obiektów budowlanych; 

2) istniejące nadziemne oraz ”odziemne budowle oraz urządzenia infrastruktury technicznej, związane 
z terenem zlikwidowanej jednostki wojskowej, w obszarze zmiany ”lanu miejscowego, nalewy zinwen-
taryzować oraz zlikwidować, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

3) zachowanie w maksymalnym sto”niu istniejącej zieleni oraz w”rowadzenie zieleni wysokiej i niskiej 
wzdJuw ciągów komunikacyjnych; 

4) w ”rzy”adku naruszenia systemu melioracyjnego w obszarze zmiany ”lanu miejscowego, konieczna 
jest jego odbudowa, w dostosowaniu do ”lanowanej inwestycji; s”osób zagos”odarowania terenu nie 
mowe zmieniać kierunku od”Jywu wód gruntowych i ”owierzchniowych ze szkodą dla terenów są-
siednich; 

5) warstwę ”róchniczą ziemi, usuniętą ”rzy realizacji inwestycji, nalewy wykorzystać do nasadzeL zieleni 
lub rekultywacji innych terenówŁ 

§ 8Ł W zakresie rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się: 

1) na obszarze zmiany ”lanu miejscowego - wyJącznie zorganizowany s”osób gromadzenia i usuwania 
od”adów, od”rowadzania `cieków oraz zao”atrzenia w wodę, gaz i energię elektryczną; 

2) ”rzebiegi sieci - w liniach rozgraniczających ciągi komunikacyjne oraz terenach zieleni ogólnodostę”-
nej; sieć gazowa winna ”osiadać strefy kontrolowane w odlegJo`ci 0,5 m ”o obu stronach gazociągu 
- zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, w których nie mowna wznosić budynków, urządzeL staJych, 
skJadów i magazynów, sadzić drzew oraz ”odejmować dziaJalno`ci mogącej zagrozić trwaJo`ci gazo-
ciągu ”odczas eks”loatacji; 

3) zao”atrzenie w wodę - z istniejącej i ”rojektowanej sieci wodociągowej (o `rednicy: Ø 80 ÷ 200 mm) 
z ujęcia wody w Śobrej; do”uszcza się zao”atrzenie w wodę z innego ujęcia, jeweli okre`lą to warunki 
techniczne ”rzyJączenia, wydane ”rzed ”ozwoleniem na budowę; 

4) zao”atrzenie w wodę na cele ”ubliczne (studnie awaryjne) - z istniejących studni, ”oza obszarem 
o”racowania; 

5) od”rowadzenie `cieków sanitarnych - ”o”rzez ”rojektowaną kanalizację sanitarną grawitacyjno - 
tJoczną (o `rednicy: Ø 200 ÷ 400 mm) do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Redlicy (dziaJka nr 9ł13); 

6) lokalizację ”rze”om”owni `cieków - w liniach rozgraniczających ciągi komunikacyjne, terenach zieleni 
ogólnodostę”nej oraz ”oza obszarem o”racowania; 

7) odbiornikiem `cieków sanitarnych będzie komunalna oczyszczalnia `cieków w Redlicy; 
8) od”rowadzenie wód o”adowych do ”rojektowanej kanalizacji deszczowej (o `rednicy: Ø 200 ÷ 400 mm); 

wyloty kolektorów wy”osawyć w urządzenie ”odczyszczające; 
9) odbiornikiem wód o”adowych będzie rów melioracyjny ”oza obszarem o”racowania; 
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10) usuwanie i unieszkodliwianie od”adów - w systemie miejskim; od”ady winny być wstę”nie segrego-

wane i gromadzone w ”ojemnikach o wielko`ci od”owiedniej do rodzaju zastosowania oraz wywowo-
ne s”ecjalistycznym trans”ortem na istniejące wysy”isko komunalne, ”oJowone ”oza obszarem o”ra-
cowania; 

11) w zakresie elektroenergetyki: 
a) zasilanie obszaru o”racowania z czterech, ”rojektowanych w obszarze o”racowania zmiany ”lanu 

miejscowego, stacji transformatorowych 15ł0,4 kV ty”u miejskiego, oznaczonych symbolami 
18 ś, 19 ś, 20 ś 21 ś oraz z istniejącej i ”rojektowanych stacji transformatorowych 15ł0,4 kV 
”oza obszarem o”racowania; stacje zasilić ”rojektowaną linią kablową `redniego na”ięcia 
w ukJadzie ”ier`cieniowym, z istniejącej w rejonie zmiany ”lanu miejscowego linii na”owietrznej 
SN; do”uszcza się zasilanie stacji z innej linii SN, jeweli okre`lą to warunki techniczne ”rzyJącze-
nia, wydane ”rzed ”ozwoleniem na budowę, 

b) ”lanowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego na”ięcia, 
c) fragmenty istniejącej sieci kablowej niskiego na”ięcia kolidujące z ”lanowanym zagos”odarowa-

niem terenu - do ”rzebudowy; trasy ich ”rzebiegu dostosować do ”rojektowanej sieci komunika-
cyjnej; 

12) zao”atrzenia w gaz: 
a) zasilanie obszaru o”racowania gazem ”rzewodowym `redniego ci`nienia (Ø 32 ÷ 160 mm) z ist-

niejącego gazociągu `redniego ci`nienia, biegnącego ”oza obszarem o”racowania, 
b) istniejące i ”lanowane obiekty zasilić ”rojektowaną siecią rozdzielczą `rednio”ręwną, 
c) ”rzyJączenie odbiorców do sieci za ”o`rednictwem domowych węzJów redukcyjnych na ci`nienie 

uwytkowe, 
d) szafki gazowe lokalizować w linii ogrodzenia, która ”owinna ”okrywać się z granicą wJasno`ci 

”oszczególnych nieruchomo`ci, 
e) ”rzewiduje się zuwycie gazu do celów socjalno - bytowych, grzewczych oraz w sektorze usJug; 

13) zao”atrzenia w cie”Jo - ”o”rzez roz”roszony system ogrzewania, z zastosowaniem uródeJ cie”Ja zasi-
lanych ekologicznymi no`nikami energii - ”aliwa ”Jynne, gazowe, energia elektryczna i inne; 

14) w zakresie telekomunikacji: 
a) obsJugę telekomunikacyjną obiektów w obszarze o”racowania zmiany ”lanu miejscowego, ”rzez 

centralę telefoniczną zlokalizowaną w mŁ Śobra; do”uszcza się obsJugę telekomunikacyjną z innej 
centrali telefonicznej, jeweli okre`lą to warunki techniczne ”rzyJączenia, wydane ”rzed ”ozwole-
niem na budowę, 

b) sieć abonencką wykonać jako sieć kablowąŁ 

RozdziaJ 2 
Ustalenia szczegóJowe - zasady zagos”odarowania terenów 

§ 9Ł 1Ł Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku zmiany 
”lanu miejscowego symbolami: 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN, 6 MN, 7 MN, 11 MN, 12 MN, 14 MN, 
15 MN, 16 MN, o ”owierzchniach: 

1 MN - 0,51 ha, 
2 MN - 0,13 ha, 
3 MN - 0,28 ha, 
4 MN - 0,20 ha, 
5 MN - 0,25 ha, 
6 MN - 0,23 ha, 
7 MN - 0,20 ha, 
11 MN - 0,13 ha, 
12 MN - 0,62 ha, 
14 MN - 0,53 ha, 
15 MN - 0,54 ha, 
16 MN - 0,14 haŁ 

2Ł Śla terenów 1 MN 2 MN 3 MN 4 MN 5 MN 6 MN 7 MN 11 MN 12 MN 14 MN ustala się: 

1) ty” zabudowy - zabudowa wolnostojąca, bliuniacza; 
2) ”owierzchnię zabudowy - do 30% ”owierzchni dziaJki; 
3) wysoko`ć zabudowy - do 9,0 m od ”oziomu terenu do kalenicy dachu, maksymalnie dwie kondygnacje, 

w tym jedna w dachu stromym; 
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4) dach dwu- lub wielos”adowy, o kącie nachylenia gJównych ”oJaci od 20° - 45°; 
5) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej - minŁ 50% ”owierzchni dziaJki; 
6) konieczno`ć realizacji dwóch miejsca ”ostojowych dla kawdego lokalu mieszkalnego w granicach wJa-

snych dziaJek; 
7) zachowanie w maksymalnym sto”niu istniejącego zadrzewienia z mowliwo`cią wycinki niezbędnych 

drzew dla uzyskania od”owiedniego nasJonecznienia terenów oraz ze względów sanitarnych; 
8) minimalną ”owierzchnię dziaJki budowlanej: 

a) dla zabudowy wolnostojącej: 800,0 m2, 
b) dla zabudowy bliuniaczej: 500,0 m2; 

9) nie”rzekraczalne linie zabudowy: 
a) 5,0 m od linii rozgraniczających ”rojektowane wewnętrzne drogi dojazdowe oraz ciągi ”ieszo-

jezdne, 
b) 7,0 m od linii rozgraniczającej gminną drogę lokalną nr 1517ł2, 
c) 4,0 m od ciągów ”ieszych, ”oza granicami o”racowaniaŁ 

3Ł Śla terenów 15 MN, 16 MN ustala się: 

1) ty” zabudowy - zabudowa szeregowa, bliuniacza, wolnostojąca; 
2) ”owierzchnię zabudowy - do 40% ”owierzchni dziaJki; 
3) wysoko`ć zabudowy - do 9,0 m od ”oziomu terenu do kalenicy dachu, maksymalnie dwie kondygna-

cje, w tym jedna w dachu stromym; 
4) dach dwu- lub wielos”adowy o kącie nachylenia gJównych ”oJaci od 20° - 45°; 
5) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej - minŁ 50% ”owierzchni dziaJki; 
6) miejsca ”ostojowe w granicach wJasnych dziaJek; 
7) minimalną szeroko`ć frontu dziaJki ”od zabudowę szeregową - 9,0 m; 
8) minimalną ”owierzchnię dziaJki budowlanej: 

a) dla zabudowy szeregowej: 350,0 m2, 
b) dla zabudowy bliuniaczej: 500,0 m2, 
c) dla zabudowy wolnostojącej: 800,0 m2; 

10) nie”rzekraczalne linie zabudowy: 
a) 5,0 m od linii rozgraniczających ”rojektowane wewnętrzne drogi dojazdowe oraz ciągi ”ieszo-

jezdne, 
b) 7,0 m od linii rozgraniczającej gminną drogę lokalną nr 1517ł4, 
c) 4,0 m od ciągów ”ieszych, ”oza granicami o”racowaniaŁ 

4Ł Śla terenu 15 MN, 16 MN, objętego strefą ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stano-
wisk archeologicznych, obowiązują ustalenia zawarte w § 5Ł 

5Ł ObsJugę komunikacyjną terenów ustala się ”o”rzez gminną drogę lokalną nr 1517ł2 (”oza obsza-
rem o”racowania) oraz ”rojektowane wewnętrzne drogi dojazdowe, wewnętrzne ciągi ”ieszo-jezdneŁ 

6Ł Ustala się konieczno`ć realizacji minimum 2 miejsc ”ostojowych na kawdy lokal mieszkalnyŁ 

§ ńŃŁ 1Ł Wyznacza się teren o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i usJugowej, oznaczony na ry-
sunku zmiany ”lanu miejscowego symbolem 13 MN, U, o ”owierzchni 0,29 haŁ 

2Ł Na terenie 13 MN, U do”uszcza się realizację usJug w zakresie: handlu, gastronomii, rzemiosJa, 
o`wiaty, zdrowia, kultury, o”ieki s”oJecznej, obsJuga ludno`ci i firm, które nie wymagają skJadowania ma-
teriaJów i towarów na otwartym terenie oraz nie wymagają s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na `ro-
dowiskoŁ 

3Ł Śla terenu 13 MN, U ustala się: 

1) ”owierzchnię zabudowy - do 50% ”owierzchni dziaJki; 
2) wysoko`ć zabudowy - do 9,0 m od ”oziomu terenu do kalenicy dachu, maksymalnie dwie kondygna-

cje, w tym jedna w dachu stromym; 
3) dach dwu- lub wielos”adowy, o kącie nachylenia gJównych ”oJaci od 20° - 45°; 
4) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej - minŁ 20% ”owierzchni dziaJki; 
5) miejsca ”ostojowe w granicach wJasnych dziaJek; 
6) minimalną ”owierzchnię dziaJki budowlanej - 800,0 m2; do”uszcza się zmniejszenie minimalnej ”o-

wierzchni o 10%, w ”rzy”adkach uzasadnionych racjonalnym ”odziaJem istniejących dziaJek geode-
zyjnych; 

11) nie”rzekraczalne linie zabudowy: 
a) 5,0 m od linii rozgraniczającej ”rojektowaną wewnętrzną drogę dojazdową 02 KŚW, 
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b) 7,0 m od linii rozgraniczającej gminną drogę lokalną nr 1517ł2Ł 

4Ł ObsJugę komunikacyjną terenu ustala się ”o”rzez gminną drogę lokalną nr 1517ł2Ł 

5Ł Ustala się minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych: 

1) 2 miejsca ”ostojowe na kawdy lokal mieszkalny; 
2) 1 miejsce ”ostojowe na 5 miejsc konsum”cyjnych - dla lokali gastronomicznych; 
3) 2 miejsca ”ostojowe na gabinet - dla usJug medycznych; 
4) 1 miejsce ”ostojowe na kawde 50 m2 ”owierzchni uwytkowej - dla innych usJugŁ 

§ ńńŁ 1Ł Wyznacza się tereny usJug, w zakresie handlu, gastronomii, rzemiosJa, o`wiaty, zdrowia, 
kultury, o”ieki s”oJecznej, obsJuga ludno`ci i firm, oznaczone na rysunku zmiany ”lanu miejscowego sym-
bolami: 8 U, 9 U, 10 U, o ”owierzchniach: 

8 U  - 0,20 ha, 
9 U  - 0,25 ha, 
10 U - 1,00 haŁ 

2Ł Śla terenów 8 U, 9 U ustala się: 

1) ”owierzchnię zabudowy - do 50% ”owierzchni dziaJki; 
2) realizację obiektów handlowych, których ”owierzchnia s”rzedawowa nie ”rzekracza 200 m2; 
3) wysoko`ć zabudowy - do 10,0 m od ”oziomu terenu do kalenicy dachu, maksymalnie dwie kondy-

gnacje nadziemne, w tym jedna w dachu stromym; 
4) dach dwu- lub wielos”adowy, o kącie nachylenia gJównych ”oJaci dachowych od 20° - 45°; 
5) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej - minŁ 20% ”owierzchni dziaJki; 
6) miejsca ”ostojowe w granicach wJasnych dziaJek; 
7) zakaz realizacji inwestycji, które mogJyby negatywnie w”Jynąć na stan `rodowiska w istniejących 

ｭoczkach wodnychｬ; 
8) mowliwo`ć dokonania wtórnego ”odziaJu na dziaJki o minimalnej ”owŁ 1 500 m2; 
9) nie”rzekraczalne linie zabudowy: 

a) 5,0 m od linii rozgraniczających ”rojektowane wewnętrzne drogi dojazdowe oraz ciągi ”ieszo-
jezdne, 

b) 7,0 m od linii rozgraniczającej gminną drogę lokalną nr 1517ł2Ł 

3Ł Śla terenu 10 U ustala się: 

1) mowliwo`ć wykorzystania istniejącej zabudowy (”rzebudowa, modernizacja) lub realizacja nowych 
obiektów usJugowych; 

2) ”owierzchnię zabudowy do 50% ”owierzchni dziaJki; 
3) zakaz realizacji obiektów handlowych, wielko”owierzchniowych; 
4) wysoko`ć zabudowy - do 12,0 m od ”oziomu terenu do kalenicy dachu, maksymalnie trzy kondygna-

cje nadziemne, w tym jedna w dachu stromym; 
5) dach dwu- lub wielos”adowy, o kącie nachylenia gJównych ”oJaci dachowych do 45°; 
6) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej - minŁ 20% ”owierzchni dziaJki; 
7) miejsca ”ostojowe w granicach wJasnych dziaJek; 
8) mowliwo`ć dokonania wtórnego ”odziaJu na dziaJki o minimalnej ”owŁ 2 000 m2; 
9) nie”rzekraczalną linię zabudowy - 10,0 m od linii rozgraniczającej gminną drogę lokalną nr 1517ł2Ł 

4Ł źe względu na zlikwidowaną na terenie 8 U stację ”aliw, ustala się konieczno`ć ”rze”rowadzenia 
badania gruntu ”od względem zanieczyszczenia substancjami ro”o”ochodnymi i ”rzystosowania terenu 
dla realizacji funkcji usJugowejŁ 

5Ł ObsJugę komunikacyjną terenów ustala się ”o”rzez gminną drogę lokalną nr 1517ł2 oraz ”rojek-
towane wewnętrzne drogi dojazdoweŁ 

6Ł Ustala się minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych: 

1) 1 miejsce ”ostojowe na 5 miejsc konsum”cyjnych - dla lokali gastronomicznych; 
2) 2 miejsca ”ostojowe na gabinet - dla usJug medycznych; 
3) 1 miejsce ”ostojowe na kawde 50 m2 ”owierzchni uwytkowej - dla innych usJugŁ 

§ ń2Ł 1Ł Wyznacza się teren ogólnodostę”nej zieleni ”arkowej, oznaczony na rysunku zmiany ”lanu 
miejscowego symbolem 17 źP, o ”owierzchni 0,23 haŁ 
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2Ł Na terenie 17 źP ustala się: 

1) nasadzenia zrównicowanej gatunkowo zieleni wysokiej i niskiej; 
2) zachowanie w maksymalnym sto”niu istniejącej zieleni oraz w”rowadzenie zieleni wysokiej i niskiej; 
3) mowliwo`ć realizacji elementów maJej architektury, o`wietlenia oraz `ciewek s”acerowych o utwar-

dzonej nawierzchni (kostka kamienna); 
4) mowliwo`ć realizacji ”laców zabaw, urządzeL rekreacyjnych; 
5) mowliwo`ć realizacji sieci infrastruktury technicznej oraz miejsc ”ostojowych (maksymalnie 15) 

wzdJuw gminnej drogi lokalnej nr 1517ł4Ł 

3Ł Śla terenu 17 źP, objętego strefą ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk arche-
ologicznych, obowiązują ustalenia zawarte w § 5Ł 

§ ń3Ł Wyznacza się tereny tras komunikacyjnych, oznaczone na rysunku zmiany ”lanu miejscowego 
symbolami: 

1) 01 KŚW (0,36 ha), 02 KŚW (0,25 ha) - wewnętrzne drogi dojazdowe, dla których ustala się: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 12,0 m, 
b) realizację sieci uzbrojenia technicznego; 

2) 03 KPj (0,04 ha), 04 KPj (0,10 ha), 05 KPj (0,10 ha) - wewnętrzne ciągi ”ieszo-jezdne, dla których 
ustala się: 
a) szeroko`ć ciągu w liniach rozgraniczających - 5,0 m ÷ 6,0 m, 
b) realizację sieci uzbrojenia technicznego; 

3) 06 KP (0,02 ha) - wewnętrzny ciąg ”ieszy (ogólnodostę”ny), dla którego ustala się: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 4,0 m, 
b) realizację sieci uzbrojenia technicznego; 

4) 07 KP (0,02 ha)- wewnętrzny ciąg ”ieszy (ogólnodostę”ne), dla którego ustala się: 
c) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 5,0 m, 
d) realizację sieci uzbrojenia technicznegoŁ 

§ ń4Ł 1Ł Wyznacza się tereny urządzeL elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku zmiany ”lanu 
miejscowego symbolami: 18 ś, o ”owierzchni 0,01 ha, 19 ś, o ”owierzchni 0,01 ha, 20 ś, o ”owierzchni 
0,01 ha, 21 ś, o ”owierzchni 0,01 haŁ 

2Ł Na terenach 18 ś, 19 ś, 20 ś i 21 ś ustala się realizację stacji transformatorowych 15ł0,4 kV ty-
”u miejskiegoŁ 

3Ł Ustala się obsJugę komunikacyjną: 

1) terenu 18 ś - ”o”rzez ”rojektowaną wewnętrzną drogę dojazdową (”oza granicami o”racowania); 
2) terenu 19 ś - ”o”rzez gminną drogę lokalną nr 1517ł2 (”oza granicami o”racowania); 
3) terenu 20 ś - ”o”rzez ”rojektowaną wewnętrzną drogę dojazdową (”oza granicami o”racowania); 
4) terenu 21 ś - ”o”rzez ”rojektowaną wewnętrzną drogę dojazdową (”oza granicami o”racowania)Ł 

RozdziaJ 6 
Prze”isy koLcowe 

§ ń5Ł Na obszarze objętym niniejszą zmianą ”lanu miejscowego, tracą moc ustalenia miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Śobra, w obrębie Śobra, ”rzyjętego uchwaJą Nr XIł211ł03 Rady 
Gminy Śobra z dnia 30 grudnia 2003 rŁ (ŚzŁ UrzŁ WojŁ źachodnio”omorskiego z 2004 rŁ Nr 8, ”ozŁ 146)Ł 

§ ń6Ł Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą obliczenia o”Jaty, o której mowa artŁ 36 ustŁ 4 ustawy 
o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym, w wysoko`ci 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
związanego z uchwaleniem niniejszej zmiany ”lanu miejscowegoŁ 

§ ń7Ł Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy ŚobraŁ 

§ ń8Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego oraz ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy ŚobraŁ 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 
 

BartJomiej Miluch 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXVł352ł09 

Rady Gminy Śobra 
z dnia 26 lutego 2009 rŁ (”ozŁ 794) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie dotyczące s”osobu roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu 

W związku z brakiem uwag do ”rojektu zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
gminy Śobra, w obrębie Śobra, obejmującej czę`ć dziatek nr 1517ł1, 1517ł3, 1517ł13 i 1517ł19 w ob-
rębie Śobra, w gminie Śobra, wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `ro-
dowisko, wnoszonych zgodnie z artŁ 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowa-
niu ”rzestrzennym, nie rozstrzyga się o s”osobie ich roz”atrzeniaŁ 

źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie w s”rawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej 
oraz zasad ich finansowania 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rze-
strzennym (ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óuniejszymi zmianami), Rada Gminy Śobra rozstrzyga, co 
nastę”uje: 

§ ńŁ 1Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców stanowią - zgodnie z artŁ 7 ustŁ 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591 z ”óuniejszymi zmianami) - zadania wJasne gminyŁ 

2Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ustalone zmianą miejscowego ”lanu zagos”odaro-
wania ”rzestrzennego: 

a) budowa sieci wodociągowej - Ø 80 - 200 mm, 
b) budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tJocznej - Ø 200 mm - 400 mm wraz ”rze”om”owniami 

`cieków, 
c) budowa kanalizacji deszczowej - Ø 200 mm - 400 mm, 
d) budowa linii elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV oraz 4 trafostacji, 
e) budowa gazociągu ”rzewodowego `redniego ci`nienia (Ø 32 ÷ 125 mm)Ł 

§ 2Ł S”osób realizacji wwŁ zadaL wJasnych gminy: 

1Ł Realizacja inwestycji zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym mŁinŁ ustawą z dnia 7 li”ca 
1994 rŁ Prawo budowlane (tekst jednolity - ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ Nr 156, ”ozŁ 1118) i ustawą z dnia 27 
kwietnia 2001 rŁ Prawo ochrony `rodowiska (tekst jednolity ŚzŁ UŁ z 2008 rŁ Nr 25, ”ozŁ 150)Ł 

2Ł Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych oraz energii elektrycznej, realizo-
wane będą w s”osób okre`lony w artŁ 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 rŁ (ŚzŁ UŁ 
z 2006 rŁ Nr 89, ”ozŁ 625 z ”óuniejszymi zmianami)Ł 

§ 3Ł źasady finansowania wwŁ zadaL wJasnych gminy: 

1) finansowanie wwŁ inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, tjŁ: 
a) sieci wodociągowej, 
b) kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tJocznej wraz ”rze”om”owniami `cieków, 
c) kanalizacji deszczowej 

 będą sfinansowana ”rzez Inwestora na mocy umowy z dnia 7 wrze`nia 2007 rŁ zawartej ”omiędzy 
Wójtem Gminy Śobra a Inwestorem - UNIPOL S”Ł z oŁoŁ w Szczecinie; 

3) zadania w zakresie budowy sieci energetycznych, cie”Jowniczych objętych miejskim systemem 
ogrzewania i gazowych finansowane będą na ”odstawie artŁ 7 ustŁ 4 i 5 ustawy Prawo energetyczne 
z dnia 10 kwietnia 1997 rŁ (ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ Nr 89, ”ozŁ 625 z ”óuniejszymi zmianami)Ł 


