
 Strona 1 

 

      UCHWAŁA Nr ….. 

RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU  

z dnia ……………. 2021 r. 

w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

1. dla terenu oznaczonego symbolem Ba.13 P(E)/P,U zlokalizowanego w obszarze zmiany 

fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej 

i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec, przyjętego uchwałą Nr 711/XLIII/05 

Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2005 r., obejmującego rejon obszaru 

poeksploatacyjnego CTL „Maczki-Bór” S.A. (pola „Bór-Zachód”) i ulicy Grenadierów, 

przyjętej uchwałą Nr 169/X/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 14 lipca 2011 r. 

2. dla terenu oznaczonego symbolem B.38 P(E)/ZN zlokalizowanego w obszarze 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla wschodniej 

i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec przyjętego uchwałą Nr 711/XLIII/05 

Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2005 r.   

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami), 

art. 3 ust. 1 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 741 z późniejszymi zmianami),  

w związku z Uchwałami: 

1. nr 638/XXXV/2020 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany części 
tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Sosnowca, 
w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec, przyjętego uchwałą 
Nr 711/XLIII/05 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2005 r., obejmującego 
rejon obszaru poeksploatacyjnego CTL „Maczki-Bór” S.A. (pola „Bór-Zachód”) i ulicy 
Grenadierów, przyjętej uchwałą Nr 169/X/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 
14 lipca 2011 r.,  dla terenu oznaczonego symbolem Ba.13 P(E)/P,U, 

2. nr 702/XXXIX/2021 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany części 
tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla 
wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec przyjętego uchwałą Nr 
711/XLIII/05 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2005 r.  dla terenu 
oznaczonego symbolem B.38 P(E)/ZN, 

po stwierdzeniu nie naruszenia ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Sosnowca”, przyjętego Uchwałą Nr 369/XXXI/2016 Rady Miejskiej 

w Sosnowcu z dnia 19 maja 2016 r., wraz ze zmianą przyjętą Uchwałą 855/LXII/2018 z dnia 

26 kwietnia 2018 r., rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag zgodnie 

z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a także o sposobie realizacji, zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz 

zasadach ich finansowania, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
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Rada Miejska w Sosnowcu uchwala  

zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

1. dla terenu oznaczonego symbolem Ba.13 P(E)/P,U zlokalizowanego w obszarze zmiany 

fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej 

i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec, przyjętego uchwałą Nr 711/XLIII/05 

Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2005 r., obejmującego rejon obszaru 

poeksploatacyjnego CTL „Maczki-Bór” S.A. (pola „Bór-Zachód”) i ulicy Grenadierów, 

przyjętej uchwałą Nr 169/X/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 14 lipca 2011 r. 

2. dla terenu oznaczonego symbolem B.38 P(E)/ZN zlokalizowanego w obszarze 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla wschodniej 

i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec przyjętego uchwałą Nr 711/XLIII/05 

Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2005 r.   

Rozdział 1.  

Przepisy ogólne 

§ 1. 

1. W uchwale Rady Miejskiej w Sosnowcu Nr 169/X/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 

14 lipca 2011 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec, 

przyjętego uchwałą Nr 711/XLIII/05 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 

2005 r., obejmującego rejon obszaru poeksploatacyjnego CTL „Maczki-Bór” S.A. (pola 

„Bór-Zachód”) i ulicy Grenadierów wprowadza się zmiany w części tekstowej dotyczącej 

terenów oznaczonych symbolami Ba.13 P(E)/P,U. 

2. W Uchwale Rady Miejskiej w Sosnowcu Nr 711/XLIII/05 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 

25 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Sosnowca dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec 

wprowadza się zmiany w części tekstowej dotyczącej terenów oznaczonych symbolami B.38 

P(E)/ZN. 

3. Integralnym załącznikiem do niniejszej uchwały jest Załącznik Nr 1, zawierający 

rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Sosnowcu dotyczące sposobu rozpatrzenia 

nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektów zmian planów. 

4. Integralnym załącznikiem do niniejszej uchwały jest Załącznik Nr 2, zawierający 

rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

należących do zadań własnych Gminy oraz o zasadach finansowania inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy. 

5. Integralnym załącznikiem do niniejszej uchwały jest Załącznik Nr 3 - dane przestrzenne, 

o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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Rozdział 2.  

Przepisy szczegółowe 

§ 2. W części tekstowej Uchwały Nr 169/X/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 14 lipca 

2011 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec, przyjętego uchwałą 

Nr 711/XLIII/05 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2005 r., obejmującego rejon 

obszaru poeksploatacyjnego CTL „Maczki-Bór” S.A. (pola „Bór-Zachód”) i ulicy Grenadierów: w 

par. 25 ust. 1 pkt. 1, zdanie wstępne  otrzymuje brzmienie: „przeznaczenie tymczasowe, 

obowiązujące na czas prowadzenia eksploatacji górniczej – nie dłużej niż do 2040 r.: obiekty 

produkcyjne, składy i magazyny związane z eksploatacją górniczą złoża piasku, w tym:”. 

§ 3.  W części tekstowej Uchwały Nr 711/XLIII/05 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 

2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla 

wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec par. 55 ust. 1, zdanie wstępne  

otrzymuje brzmienie: „Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B.38 P(E)/ZN 

określa się jako tymczasowe, obowiązujące nie dłużej niż do 2040 r.:”. 

Rozdział 3.  

    Przepisy końcowe 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz 

publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia....................2021 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sosnowcu dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu zmiany planów w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, zapisane 

w formie tekstowej. 

Rada Miejska w Sosnowcu rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 

zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla: 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia....................2021 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sosnowcu dotyczące sposobu realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji, które należą do zadań 

własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z 

późniejszymi zmianami) wobec faktu, że zmiany miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego miasta Sosnowca nie przewidują inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

należących do zadań własnych gminy Rada Miejska w Sosnowcu nie rozstrzyga o sposobie ich 

realizacji oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia....................2021 r. 

 

Dane przestrzenne o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741). 

 

Dane przestrzenne, w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 

informacji przestrzennej  (Dz. U. z 2021 r. poz. 214), utworzone do projektu zmiany miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego: 

1. dla terenu oznaczonego symbolem Ba.13 P(E)/P,U zlokalizowanego w obszarze zmiany 

fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej 

i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec, przyjętego uchwałą Nr 711/XLIII/05 Rady 

Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2005 r., obejmującego rejon obszaru 

poeksploatacyjnego CTL „Maczki-Bór” S.A. (pola „Bór-Zachód”) i ulicy Grenadierów, przyjętej 

uchwałą Nr 169/X/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 14 lipca 2011 r. 

2. dla terenu oznaczonego symbolem B.38 P(E)/ZN zlokalizowanego w obszarze miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla wschodniej i południowo-

wschodniej części gminy Sosnowiec przyjętego uchwałą Nr 711/XLIII/05 Rady Miejskiej 

w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2005 r.  

zawierają: 

1) lokalizację przestrzenną obszaru objętego planem w postaci wektorowej, w obowiązującym 

państwowym systemie odniesień przestrzennych; 

2) atrybuty zawierające informacje o planie miejscowym; 

3) rysunek planu miejscowego w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją 

w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych. 


