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1996 
 

UCHWAŁA NR XI/83/07 
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH 

 
z dnia 26 września 2007r.  

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice 
obejmującego teren położony w Słubicach w obrębie ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Krzywoustego  

i Krótkiej 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz w związ-
ku z uchwałą Nr XLIII/431/06 Rady Miejskiej w Słu-
bicach z dnia 30 maja 2006r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego miasta Słu-
bice obejmującego teren położony w Słubicach  
w obrębie ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Krzywo-
ustego i Krótkiej uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położo-
nego w Słubicach w obrębie ulic: Poniatowskiego 
Łokietka, Krzywoustego i Krótkiej - zwaną dalej 
planem, stwierdzając jednocześnie jego zgodność 
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego Miasta i Gminy Słubice  
- wg załączonego w rysunku Nr 1 planu wyrysu. 

2. Plan, o którym mowa w ust. 1 składa się  
z części tekstowej zawartej w § 2, 3 i 4, rysunku 
planu w skali 1:500 - stanowiącego załącznik Nr 1 
do niniejszej uchwały, rozstrzygnięcia o sposobie 
realizacji zadań własnych gminy w zakresie infra-
struktury technicznej - stanowiącego załącznik Nr 2 
do niniejszej uchwały oraz rozstrzygnięcia o sposo-
bie rozpatrzenia zgłoszonych uwag do planu - sta-
nowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

Ustalenia ogólne planu 

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu są: 

1) teren usług kultu religijnego - oznaczony sym-
bolem 1UK; 

2) teren zieleni z infrastrukturą techniczną - ozna-
czony symbolem 2Z. 

 


