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      UCHWAŁA Nr ….. 

RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU 

z dnia ……………. 2022 r. 

w sprawie: 

1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru 

położonego w rejonie ulicy Kombajnistów przyjętego Uchwałą nr 589/XLV/2017 Rady  Miejskiej 

w Sosnowcu z dnia 27 kwietnia 2017 r. wraz ze zmianami, w zakresie zapisów dla terenów 

oznaczonych symbolami: Fb.15.U, MN i Fb. 17 U,MN, 

2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru 

położonego w rejonie ulicy gen. Władysława Andersa przyjętego Uchwałą nr 218/XXI/2015 Rady  

Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2015 r. w zakresie ustaleń dla terenu G.37MN. 

 

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 2022 r., poz. 559 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 2022, 

poz. 503), 

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. oraz 

Uchwałą nr 943/LVI/2022 z dnia 31 marca 2022 r, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag 

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 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 3 do niniejszej uchwały, 

 

Rada Miejska w Sosnowcu uchwala 

1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru 

położonego w rejonie ulicy Kombajnistów przyjętego Uchwałą nr 589/XLV/2017 Rady  Miejskiej 

w Sosnowcu z dnia 27 kwietnia 2017 r. wraz ze zmianami, w zakresie zapisów dla terenów 

oznaczonych symbolami: Fb.15 U, MN i Fb. 17 U,MN, 

2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru 

położonego w rejonie ulicy gen. Władysława Andersa przyjętego Uchwałą nr 218/XXI/2015 Rady  

Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2015 r. w zakresie ustaleń dla terenu G.37MN. 

 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. 

Uchwała obejmuje ustalenia zmiany planów zawarte w treści uchwały, stanowiącej tekst zmiany planów 

oraz zmianę Uchwały nr 589/XLV/2017 Rady  Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie 

ulicy Kombajnistów w części graficznej, którą stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały - rysunek 

zmiany planu do Uchwały. Załącznik Nr 1 terenu objętego zmianą planu zgodnie z uchwałą o przystąpieniu 

do sporządzenia zmiany planu i zastępuje w tych granicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 589/XLV/2017 

Rady  Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 kwietnia 2017 r. 
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§ 2. 

1. Uchwała obejmuje ustalenia zmiany planów zawarte w treści uchwały, stanowiącej tekst zmiany planu 

oraz w części graficznej, którą stanowi Załącznik Nr 1 rysunek zmiany planu. 

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

Miejskiej w Sosnowcu dotyczące sposobu rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do 

projektów zmian planów. 

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

4. Integralnym załącznikiem do niniejszej uchwały jest Załącznik Nr 4 - dane przestrzenne, o których 

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

przestrzennym. 

 

Rozdział 2. 

Przepisy szczegółowe 

§ 3. W części tekstowej Uchwały nr 589/XLV/2017 Rady  Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 kwietnia 

2017 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru 

położonego w rejonie ulicy Kombajnistów wprowadza się następujące zmiany: 

1) w par. 7 ust. 1 pkt. 2 litera c po symbolu Fb.10MW dodaje się: „i Fb 17aMW”; 

2) w par. 25 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: Fb.10MW i Fb.17aMW ustala się:”. 

 

§ 4. W części tekstowej Uchwały nr 218/XXI/2015 Rady  Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 

2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru 

położonego w rejonie ulicy gen. Władysława Andersa wprowadza się następujące zmiany: w par. 33 ust. 2 pkt. 

3 otrzymuje brzmienie: „geometria dachu – na terenie G.14 MN dachy dwuspadowe, symetryczne o kącie 

nachylenie połaci dachowych od 25º do 45º, przy obowiązku zachowania jednakowej geometrii dachu dla 

każdego wyodrębnionego przestrzennie zespołu zabudowy, na terenie G.17 MN  i G.37 MN kształt dachu 

dowolny;” 

 

Rozdział 3.  

    Przepisy końcowe 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca. 

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

Województwa Śląskiego.



 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia....................2022 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sosnowcu dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do 

projektu zmiany planów w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu. 

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

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca.



 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia....................2022 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 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 503) 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. 



 

 

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 2022 r. poz. 503 z późniejszymi zmianami) 

zostaną ujawnione po kliknięciu w ikonę 

 

 


