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UCHWAŁA NR XLVII/367/10 
 RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE 

 z dnia 27 sierpnia 2010 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 XXXVI/285/09 Rady 
Miejskiej w Sobótce z dnia 11 września 2009 r., po 
stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Sobótka Rada Miejska w Sobótce uchwala, 
co następuje  

§ 1. 1. Zmienia się 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 Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego Nr 153 z dnia 27 lipca 2006 r., poz. 2397, 

w zakresie ustaleń szczegółowych dla terenu MNL 
33 położonego w obrębie wsi Sulistrowice. 

2. W § 373 ust. 2 pkt. 4 na końcu zdania, po 
przecinku dodaje się słowa: „z zastrzeżeniem  
pkt 10,”. 

3. W § 373 ust. 2 dodaje się pkt. 10 o treści:  
„w granicach terenu MNL 33 dopuszcza się reali-
zacje obiektów budowlanych na działkach o po-
wierzchni mniejszej, niż 1200 m2, o łącznej po-
wierzchni zabudowy zajętej przez te obiekty nie 
większej niż 70 m2 dla każdej działki ”. 

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

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Janusz Kozyrski 
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UCHWAŁA NR XLVII/371/10 
 RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE 

 z dnia 27 sierpnia 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego 
„Strzeblów A” położonej na terenie gminy Sobótka z wyłączeniem części objętej  

mpzp „Pagórki Zachodnie Ia” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(jednolity tekst 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 prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), 
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawo 
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 1994 r. Nr 27,  
poz. 96 z późniejszymi zmianami) oraz w nawiąza-
niu do uchwały Rady Miejskiej w Sobótce nr XXIV/ 
/174/08 z dnia 25 lipca 2008 r., po stwierdzeniu 
zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka 
uchwalonego uchwałą nr XLIII/334/10 Rady Miej-
skiej w Sobótce z dnia 23 kwietnia 2010 r. Rada 
Miejska w Sobótce uchwala, co następuje:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego części terenu górniczego 
„Strzeblów A” położonej na terenie gminy Sobót-
ka z wyłączeniem części objętej mpzp „Pagórki 

Zachodnie Ia”, w granicach określonych na rysun-
ku planu. 

§ 2. Integralną częścią uchwały jest rysunek 
planu sporządzony na mapie w skali 1 : 1 000, sta-
nowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mo-
wa o: 
1) planie − należy przez to rozumieć ustalenia za-

warte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem, 
2) rysunku planu − należy przez to rozumieć rysu-

nek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, 
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 

to rozumieć linie ograniczające obszar, na któ-
rym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz 
budowli nadziemnych niebędących obiektami 
małej architektury, sieciami infrastruktury tech-
nicznej oraz związanymi z nimi urządzeniami; 

4) przeznaczeniu podstawowym – jest to część 
przeznaczenia terenu, która dominuje na danym 
terenie w sposób określony ustaleniami planu; 

5) przepisach szczególnych − należy przez to ro-
zumieć aktualne w momencie wykonywania ni-
niejszej uchwały przepisy prawne, 


