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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów: Ciągnik siodłowy + naczepa,  
ciągnik balastowy + naczepa (w tonach) 

Roczna stawka podatku (w złotych) 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równoważne 

inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
Trzy osie i więcej 
nie mniej niż 12 włącznie 36 1840,00 2200,00 
powyżej 36 - 2200,00 2850,00 
 
V) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę cał-
kowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 
bez względu na rok produkcji: 
a) od 7 ton do 9 ton włącznie − 890,00 zł 

b) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1170,00 zł 
VI) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę cał-
kowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 
w zależności od rodzaju zawieszenia i ilości osi: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita ( w tonach) 
Roczna stawka podatku (w złotych) 

  
Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
Jedna oś 
nie mniej niż 12 mniej niż 18 1060,00 1170,00 
nie mniej niż 18 mniej niż 25 1280,00 1390,00 
nie mniej niż 25 - 1500,00 1610,00 
Dwie osie 
nie mniej niż 12 mniej niż 28 1390,00 1490,00 
nie mniej niż 28 mniej niż 33 1500,00 1610,00 
nie mniej niż 33 włącznie 36 1620,00 1740,00 
powyżej 36 - 1840,00 2060,00 
Trzy osie i więcej 
nie mniej niż 12 włącznie 36 1540,00 1740,00 
powyżej 36 - 1690,00 1970,00 
 
VII) Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia: 

a) poniżej 30 miejsc − 1120,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1590,00 zł 

§ 2. Z dniem 1 stycznia 2011 r. traci moc 
uchwała nr XXXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Pień-
sku z dnia 30 października 2009 r. w sprawie: sta-
wek podatków od środków transportowych. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Pieńsk. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie 
od roku podatkowego 2011. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Stanisław Słobodzian
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UCHWAŁA NR XLVII/363/10 
 RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE 

 z dnia 27 sierpnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka 
w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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 związku z uchwałą nr XVI/78/07 Rady Miej-
skiej w Sobótce z dnia 10 grudnia 2007 r., po 
stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Sobótka Rada Miejska w Sobótce uchwala, 
co następuje:  
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§ 1. 1. Zmienia się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Sobótka, uchwalo-
ny uchwałą nr XLIV/305/06 Rady Miejskiej w So-
bótce z dnia 19 maja 2006 r., opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego Nr 153 z dnia 27 lipca 2006 r., poz. 2397, 
w zakresie obszaru położonego w obrębie wsi 
Strzegomiany, w granicach określonych na załącz-
niku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Rysunek zmiany planu w skali 1 : 2000, sta-
nowiący integralną część oraz załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały zastępuje odpowiednią część 
załącznika nr 17 do uchwały nr XLIV/305/06 Rady 
Miejskiej w Sobótce z dnia 19 maja 2006 r. 

3. Oznaczenia graficzne przedstawione na ry-
sunku planu odpowiadają legendzie rysunku planu 
stanowiącej załącznik nr 23 do uchwały nr XLIV/ 
/305/06 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 19 maja 
2006 r. i stanowią obowiązujące ustalenia planu. 

4. Dla obszaru określonego na rysunku zmiany 
planu, o którym mowa w ust. 2 wprowadza się 
zmianę ustaleń w zakresie sposobu użytkowania 
terenu z dotychczasowego terenu upraw polowych 
na tereny zabudowy zagrodowej, tereny zabudowy 
mieszkaniowej niskiej intensywności, tereny zabu-
dowy mieszkaniowo-usługowej, tereny zieleni nie-
urządzonej oraz ciągów pieszych i dróg wewnętrz-
nych. 

5. W treści uchwały nr XLIV/305/06 Rady Miej-
skiej w Sobótce z dnia 19 maja 2006 r. wprowadza 
się następujące zmiany: 
1) w § 345 wprowadza się ust. 1 i ust. 2: 

a) dotychczasowa treść § 345 stanowi treść  
§ 345 ust. 1, przy czym po słowach: „MN 26” 
dodaje się słowa: „MN 27, MN 28, MN 29”, 

b) dodaje się ust. 2 o treści: „2. Na terenach 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 
MN 27, MN 28, MN 29 dopuszcza się zabu-
dowę w układzie bliźniaczym lub szerego-
wym, przy zachowaniu następujących para-
metrów i wskaźników kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, a także 
zasad i warunków podziału nieruchomości:  
1) powierzchnie zabudowy na poszczegól-

nych działkach nie mogą przekroczyć:  
a) 40% powierzchni działek w przypadku 

zabudowy bliźniaczej,  
b) 50% powierzchni działek w przypadku 

zabudowy szeregowej;  
2) powierzchnia biologicznie czynna po-

szczególnych działek powinna zajmować, 
co najmniej:  

a) 40% powierzchni działek w przypadku za-
budowy bliźniaczej,  

b) 25% powierzchni działek w przypadku za-
budowy szeregowej;  

3) wysokość budynków mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego punktu dachu nie 
może przekraczać 12 m,  

4) dachy dwuspadowe, symetryczne o nachy-
leniu połaci od 35−45°,  

5) powierzchnia działek przeznaczonych pod 
zabudowę nie może być mniejsza niż:  
a) 600 m2 w przypadku zabudowy bliźnia-

czej, 
b) 250 m2 w przypadku zabudowy szerego-

wej; 
6) szerokość frontów działek przeznaczonych 

na zabudowę nie powinna być mniejsza niż:  
a) 16 m w przypadku zabudowy bliźniaczej, 
b) 9 m w przypadku zabudowy szeregowej.” 

2) po § 345 dodaje się § 345a w brzmieniu:  
„§ 345a. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami MN/U 1, MN/U 2 ustala się 
przeznaczenie na zabudowę mieszkaniowo- 
-usługową”. 

3) po § 346 dodaje się § 346a w brzmieniu: 
„§ 346a.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami RM 1, RM 2 ustala się prze-
znaczenie na zabudowę zagrodową. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
powierzchnie działek nie mogą być mniejsze niż  
2000 m2”. 

4) w § 354 po słowach: „ZN 4” dodaje się słowa: 
„ZN 5”. 

5) w § 364 po słowach: „KDP 17” dodaje się sło-
wa: „KDP 18”. 

6) w § 365 po słowach: „KDW 31” dodaje się sło-
wa: „KDW 32, KDW 33, KDW 34, KDW 35, KDW 
36, KDW 37”. 

6. Dla obszaru określonego na rysunku zmiany 
planu, o którym mowa w ust. 2 ustala się stawkę 
procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym w wysokości 15%. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Sobótka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Janusz Kozyrski 
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Załącznik do uchwały nr XLVII/363/10 
Rady Miejskiej w Sobótce z dnia  
27 sierpnia 2010 r. 
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