
 

 

UCHWAŁA NR 892/LXV/2018 

RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU 

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej 

i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej  

nr 711/XLIII/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r. w zakresie ustaleń dotyczących infrastruktury 

komunikacyjnej 

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 2018 r., poz. 994), art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1073 z późniejszymi 

zmianami), w związku z uchwałą Nr 714/LVI/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 listopada 2017 roku 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej  

nr 711/XLIII/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r. w zakresie ustaleń dotyczących infrastruktury komunikacyjnej,  

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., zmienionego uchwałą nr 855/LXII/2018 Rady Miejskiej w  Sosnowcu z dnia 26 maja 2018 r. 

Rada Miejska w Sosnowcu 

1. Stwierdza, że przyjęte ustalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec zatwierdzonego 

Uchwałą Rady Miejskiej nr 711/XLIII/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r. w zakresie ustaleń dotyczących 

infrastruktury komunikacyjnej nie naruszają 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. zmienionego uchwałą nr 855/LXII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 maja 2018 r. 

2. Uchwala: zmianę części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej 

i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej nr 711/XLIII/2005 

z dnia 25 sierpnia 2005 r. w zakresie ustaleń dotyczących infrastruktury komunikacyjnej 

Rozdział 1. 

- Przepisy ogólne 

§ 1. 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Sosnowcu numer 711/XLIII/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i południowo-wschodniej 

części gminy Sosnowiec wprowadza się zmiany w zakresie zapisów tekstowych. 

2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest załącznik nr 1 - 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. 
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Rozdział 2. 

- Ustalenia szczegółowe 

§ 2. 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Sosnowcu numer 711/XLIII/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i południowo-wschodniej 

części gminy Sosnowiec wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 37 w części ustaleń skreśla się tiret dwa w brzmieniu: „tymczasowa obsługa komunikacyjna 

(funkcjonująca do czasu realizacji węzła dróg: B.KD1 S 2x3 i B.KD2 G 2x2) poprzez skrzyżowanie drogi 

ekspresowej B.KD1 S 2x3 z drogą B.KD3 G 1x2; 

2) W § 37 w części ustaleń tiret trzy w brzmieniu: „docelowa obsługa komunikacyjna – wyłącznie poprzez 

układ dróg lokalnych oznaczonych symbolem B.KD14 L 1x2, mający powiązanie z drogą oznaczoną 

symbolem B.KD2 G 2x2, która poprzez węzeł z drogą oznaczoną symbolem B.KD1 S 2x3, zapewnia 

powiązanie z tą drogą ekspresową” otrzymuje brzmienie: „obsługa komunikacyjna – poprzez układ dróg 

oznaczonych symbolami B.KD3-G 1x2 lub B.KD14 L 1x2” 

3) § 90 otrzymuje brzmienie: Dla terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu symbolem B.KD3-G 1x2 

określa się: 

1. Przeznaczenie – tereny dróg publicznych – droga klasy głównej. 

2. Uzupełniający sposób zagospodarowania – urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń, obiekty 

budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także 

urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. 

3. Dopuszcza się zmianę klasy z głównej na zbiorczą. 

4. Ustalenia – szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu. 

Rozdział 3. 

- Przepisy końcowe 

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

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu 

 

 

Wilhelm Zych 
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Załącznik do uchwały Nr 892/LXV/2018 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

 

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 

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

z 2018 r., poz. 994) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami), w oparciu o "Prognozę 

skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu" 

Rada Miejska w Sosnowcu 

rozstrzyga 

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji 

z uwagi na brak planowanych inwestycji infrastrukturalnych wynikających z ustaleń zmiany planu  

nie ustala się sposobu ich realizacji 
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