
UCHWAŁA NR XXVI/204/2013
RADY GMINY W SOBOLEWIE

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice – Siedlce Ujrzanów” 

obejmującego obszar części obrębów geodezyjnych Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kownacica, 
Przyłęk, Sobolew, Nowa Krępa, gmina Sobolew.

Na podstawie:
− art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594, 645, 1318)
−  art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238)
 
Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  pod linię 
elektroenergetyczną  400 kV „Kozienice  –  Siedlce  Ujrzanów” dla  obszaru  obejmującego  części 
obrębów geodezyjnych Ostrożeń Drugi,  Gończyce,  Kownacica,  Przyłęk,  Sobolew,  Nowa Krępa 
w gminie Sobolew.

§ 2

Granice obszaru objętego planem, obejmują pas technologiczny linii elektroenergetycznej 400 kV 
o szerokości 70 m i zostały określone na załącznikach graficznych nr 1 – 8 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy 

Leszek Dariusz Urawski



UZASADNIENIE

Wskazany w niniejszej  uchwale  obszar  obejmujący  części  sołectw:  Ostrożeń  Drugi,  Gończyce, 
Kownacica, Przyłęk, Sobolew, Nowa Krępa w gminie Sobolew, jest obszarem, dla którego nie ma 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z wnioskiem inwestora,  dotyczącym możliwości lokalizacji na wskazanym obszarze 
fragmentu linii  elektroenergetycznej  najwyższego napięcia  400 kV relacji  „Kozienice – Siedlce 
Ujrzanów”, celem ustalenia zasad i warunków kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 
na  obszarze  objętym  opracowaniem,  stwierdzono  konieczność  rozpoczęcia  procedury 
opracowywania  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  w  trybie  ustawy  z  dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Sporządzenie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  pod  realizację  linii 
elektroenergetycznej  400  kV,  pozwoli  na  formalne  przygotowanie  terenu  pod  planowaną 
inwestycję, zapewni zgodność z prawem oraz bezpieczne dla mieszkańców gminy funkcjonowanie 
przedsięwzięcia w tradycyjnym krajobrazie rolniczym. 


