
UCHWAŁA NR XXXIV/254/13
RADY GMINY SULIKÓW

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Sulików. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 10 ust. 2 pkt.1 lit. e i pkt. 2 lit. b 
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (tj. Dz. U. 
38, poz. 220 z późn. zm.) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje: 

§ 1. 
1. Zatwierdza się zmianę Planu Odnowy Miejscowości Sulików na lata 2010 - 2017, który stanowi 

załącznik do uchwały nr XL/311/10 Rady Gminy Sulików z dnia 30 marca 2010 r., przyjętą 
uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sulików nr 1/2013 z dnia 20 marca 2013 r. 

2. Zmiana Planu Odnowy Miejscowości Sulików na lata 2010-2017 stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Jan Solecki
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/254/13

Rady Gminy Sulików

z dnia 27 marca 2013 r.

Plan Odnowy Miejscowości Sulików położonej w Gminie Sulików na Dolnym Śląsku na lata 2007-
2013został przyjęty przez Zebranie Wiejskie uchwałą nr 01/2010 z dnia 17 marca 2010r. w sprawie 
przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Sulików, a zatwierdzony przez Radę Gminy Sulików 
uchwałą nr XL/311/10 z dnia 30 marca 2010 r. W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (tj. Dz. U. 65, poz. 417 z późn. zm.) konieczne 
staje się uzupełnienie Planu Odnowy Miejscowości o piąty element dotyczący opisu 
i charakterystyki obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, 
sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy 
funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów 
parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego i przyjęcie tych zmian przez Zebranie 
Wiejskie. 
 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Jan Solecki
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                                                                                                               Załącznik do uchwały Nr XXXIV/254/13 

                                                                             Rady Gminy Sulików 

                                                                          z dnia 27 marca 2013 r. 

 

UCHWAŁA NR 1/2013 

ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

SOŁECTWA SULIKÓW 

z dnia 20 marca 2013 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 01/2010 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sulików z dnia  
17 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Sulików. 

 

Na podstawie § 7 Statutu Sołectwa Sulików stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały 
IX/73/03 Rady Gminy Sulików z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów dla 
sołectw Gminy Sulików, Zebranie Wiejskie Sołectwa Sulików 

uchwala, co następuje 

§ 1. 

Zebranie Wiejskie uchwala zmianę Planu Odnowy Miejscowości Sulików przyjętego uchwałą 
nr 01/2010 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sulików z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie 
przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Sulików poprzez dodanie piątego elementu 
składowego pt. „Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na 
ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie 
lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego” w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Sołectwa Sulików. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

do uchwały Nr 1/2013 

Zebrania Wiejskiego 

Sołectwa Sulików 

z dnia 20 marca 2013 r. 

 

Plan Odnowy Miejscowości Sulików położonej w Gminie Sulików na Dolnym Śląsku 
na lata 2007-2013został przyjęty przez Zebranie Wiejskie uchwałą nr 01/2010 z dnia 17 
marca 2010r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Sulików, a zatwierdzony 
przez Radę Gminy Sulików uchwałą nr XL/311/10 z dnia 30 marca 2010 r. W związku                   
ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013 (tj. Dz. U. 65, poz. 417 z późn. zm.) konieczne staje się uzupełnienie Planu 
Odnowy Miejscowości o piąty element dotyczący opisu i charakterystyki obszarów                           
o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązaniu 
kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, 
w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub 
oświetlenia ulicznego i przyjęcie tych zmian przez Zebranie Wiejskie. 

Prace związane ze zbieraniem danych oraz materiałów do w/w planu były prowadzone 
przez pracowników Urzędu w porozumieniu z Sołtysem Wsi i Radą Sołecką. Proponowana 
zmiana zostanie przedstawiona Radzie Gminy Sulików do zatwierdzenia. 
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                                                                                                      Załącznik do uchwały nr 1/2013 
                                                                                                      Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sulików 
                                                                                                      z dnia 20 marca 2013 r. 

 
 
OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZ ENIU 
DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKA ŃCÓW, SPRZYJAJĄCYCH 
NAWI ĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH, ZE WZGL ĘDU NA ICH 
POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE,                                
W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ ODNAWIANIE LUB BUDOW Ę PLACÓW 
PARKINGOWYCH, CHODNIKÓW LUB O ŚWIETLENIA ULICZNEGO 
 

W miejscowości Sulików znajdują się obszary o szczególnym znaczeniu dla 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Można do nich zaliczyć między innymi: ogólnodostępne 
boisko sportowe, dwa kościoły (parafii rzymsko - katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Św.           
i kościół parafialny pomocniczy), Przedszkole Publiczne oraz szkołę noszącą nazwę Zespół 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II. Najbardziej interesującymi budowlami 
Sulikowa są dwa mieszczańskie, barokowe domy o konstrukcji szachulcowej i drewnianych 
podcieniach. Należą one do bardzo cennych reliktów dawnej zabudowy i stanowią przykład 
starego, ludowego budownictwa małomiasteczkowego. Naprzeciw tych domów stoi budynek, 
w którym od 1977 r. mieści się Gminny Ośrodek Kultury. W GOK-u znajduje się Gminna 
Biblioteka Publiczna, z coraz to większym asortymentem książkowym. Centrum 
architektoniczne wsi Sulików stanowi „Rynek” w kształcie tzw. ronda. W 2012 r. zakończył 
się projekt budowlany pn. „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do 
rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików” mający na celu budowę 
Izerskiego Placu Zabaw i odrestaurowanie „Rynku”. Pierwszy etap polegał na budowie 
Izerskiego Placu Zabaw im. Ireny Sendlerowej przy ulicy Garbarskiej w Sulikowie.  
W ramach zadania wybudowano plac zabaw, boisko do piłki plażowej i stół do tenisa 
stołowego. Miejsce to służy do rekreacji i wypoczynku dla najmłodszych mieszkańców 
Sulikowa. Natomiast drugi etap polegał na przebudowie Placu Wolności poprzez 
wybudowanie nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych, dzięki temu każdy 
potencjalny turysta może zatrzymać się i obejrzeć zabytkowe budowle z bliska. 
Przebudowano nawierzchnie chodników, ustawiono zegar i dwie tablice informacyjne typu 
staromiejskiego oraz w lokalizacji istniejącej studni – nowy zdrój, zabytkową pompę. 
Pomimo zachowania charakteru staromiejskiego inwestycji, dokonane zmiany całkowicie 
zmieniły wygląd „Rynku”. Sulików nie posiada świetlicy wiejskiej, dlatego miejscem spotkań 
mieszkańców jest Gminny Ośrodek Kultury.  

Wszystkie te elementy mają korzystny wpływ na kształtowanie się obszarów o 
szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązaniu 
kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne wsi. 
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