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UCHWAŁA NR VII/54/11 
 RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE 

 z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

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

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/81/07 Rady Miej-
skiej w Sobótce z dnia 10 grudnia 2007 r. Rada 
Miejska w Sobótce uchwala, co nastćpuje:  

§ 1. 1. Zmienia sić 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 Urzćdowym Województwa Dolnoċlą-
skiego Nr 153 z dnia 27 lipca 2006 r., poz. 2397, z 
 w zakresie terenu położonego w obrćbie wsi Suli-
strowice, w granicach okreċlonych na załączniku 
do niniejszej uchwały. 

2. Rysunek zmiany planu, stanowiący załącz-
nik do niniejszej uchwały zastćpuje w granicach na 
nim okreċlonych odpowiednią czćċć załącznika nr 
18 do uchwały nr XLIV/305/06 Rady Miejskiej 
w Sobótce z dnia 19 maja 2006 r. 

3. Oznaczenia graficzne przedstawione na ry-
sunku zmiany planu odpowiadają legendzie rysun-
ku 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. W § 373 ust. 1 po słowach: „MNL 36” doda-
je sić „MNL 37, MNL 38, MNL 39, MNL 40,  
MNL 41, MNL 42, MNL 43, MNL 44”. 

5. W § 373 ust. 2, pkt. 4 po słowach: „MNL 1” 
dodaje sić „MNL 14”. 

6. W § 373 ust. 2 dodaje sić pkt. 11 o treċci: 
„11) na terenach MNL 37, MNL 38, MNL 39,  
MNL 40, MNL 41, MNL 42, MNL 43, MNL 44 do-
puszcza sić realizacje budynków letniskowych  
o powierzchni zabudowy zajćtej przez te budynki 
nie wićkszej niż 150 m2 dla każdego terenu.” 

7. W § 386 po słowach: „RO 13” dodaje sić 
„RO 14”. 

8. W § 392 po słowach: „KDW 36” dodaje sić 
„KDW 37”. 

9. Dla obszaru, o którym mowa w ust. 1, usta-
la sić stawkć procentową, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wy-
sokoċci 15%. 

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

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Witold Nazimek 
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