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UCHWAIA NR XLIIIł372/10 

 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

 

 z dnia 27 stycznia 2010 r. 

  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

gminy Strzelce O”olskie nr 2 we wsi BJotnica Strzelecka 

 

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, z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 

1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 

poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 

poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r.  

Nr 52, poz. 420), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 

1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 

1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 

1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. 

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, 

poz. 1413) oraz w związku z uchwaJą Nr XIII/ 
98/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  

z dnia 30 ”audziernika 2007 r. w sprawie przy-

stą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Strzelce Opolskie nr 2 we wsi BJotnica Strzelec-

ka, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ”rojektu ”lanu ze 
ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”oda-

rowania przestrzennego gminy Strzelce Opol-

skieｬ, uchwalonym uchwaJą Nr XXIX/251/08 
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia  

22 grudnia 2008 r., Rada Miejska w Strzelcach 

O”olskich uchwala, co nastę”uje: 
 

DZIAI I. PRZEPISY OGÓLNE  
 

§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce 

O”olskie nr 2 we wsi BJotnica Strzelecka, zwaną 
dalej "Miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi 

BJotnica Strzelecka w rejonie ul. Polnej".  
2. Obszar objęty ”lanem ”oJowony jest we wsi 

BJotnica Strzelecka, na wschód od ul. Wiejskiej  
i ul. Polnej, o powierzchni 5,39 ha, zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu w skali 1:1000 

stanowiącym zaJącznik nr 1 uchwaJy.  

3. Przedmiotem planu jest ustalenie:  

1) ”rzeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-

czających tereny o równym ”rzeznaczeniu i rów-
nych zasadach zagospodarowania,  

2) zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego,  

3) zasad ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego,  

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej,  
5) wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznych,  

6) ”arametrów i wskauników ksztaJtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 

linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskauni-

ków intensywno`ci zabudowy,  
7) granic i s”osobów zagos”odarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na ”odstawie ”rze”isów odrębnych,  
8) szczegóJowych zasad scalania i ”odziaJu 

nieruchomo`ci objętych ”lanem,  
9) szczegóJowych warunków zagos”odarowa-

nia terenów oraz ograniczeL w ich uwytkowaniu, 
w tym zakazu zabudowy,  

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,  
11) s”osobów tymczasowego zagos”odaro-

wania, urządzania i uwytkowania terenów,  
12) stawek procentowych, na podstawie któ-

rych ustala się o”Jatę związaną ze wzrostem war-

to`ci nieruchomo`ci.  
 

§ 2.1. Integralną czę`ć niniejszej uchwaJy sta-

nowią zaJączniki:  
1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 

1:1000, s”orządzony z wykorzystaniem urzędo-

wych kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000,  

2) zaJącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miej-

skiej w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu,  

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miej-

skiej w sprawie sposobu realizacji i zasadach fi-

nansowania zapisanych w planie inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, nalewących 
do zadaL wJasnych gminy.  

 

§ 3.1. Obowiązującymi ustaleniami ”lanu są:  
1) tre`ć niniejszej uchwaJy,  
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2) oznaczenia zawarte na rysunku planu:  

a) granice obszaru opracowania planu,  

b) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowa-

nia, `ci`le okre`lone i orientacyjne,  

c) linie zabudowy - nieprzekraczalne,  

d) ”rzeznaczenie terenu, okre`lone symbolem 
literowym i numerem,  

e) ”asy zieleni zwartej `redniowysokiej i wy-

sokiej,  

f) oznaczenia wynikające z ”rze”isów odręb-

nych, w tym: stanowiska archeologiczne.  

2. PozostaJe, nie wymienione w ust. 1 elemen-

ty rysunku mają charakter informacyjny.  
3. Linie rozgraniczające wyznaczają w s”osób 

`cisJy granice obszarów zwanych w dalszej czę`ci 
uchwaJy jednostkami terenowymi. Śo”uszcza się 
”rzesunięcie linii rozgraniczających oznaczonych 
jako orientacyjne w ramach rozdzielanych przez 

nie sąsiadujących jednostek terenowych.  

 

§ 4.1. Symbole literowe i cyfrowe zastosowa-

ne w ”lanie dla okre`lenia ”rzeznaczenia i zasad 
zagos”odarowania terenów oznaczają:  

1) oznaczenia literowe okre`lające ”rzeznacze-

nie podstawowe danej jednostki terenowej:  

a) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej,  

b) MNU - teren zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej oraz usJug,  
c) RM - teren zabudowy zagrodowej,  

d) KD - teren dróg i ulic ”ublicznych, w tym:  
- KDGP - ulica w ciągu drogi krajowej klasy 

gJównej ”rzys”ieszonej,  
- KDD - ulica gminna klasy dojazdowej,  

e) KDW - teren dróg wewnętrznych,  
f) E - teren obiektów i urządzeL elektroenerge-

tycznych,  

g) R, RZ - teren gruntów rolnych, Jąk i ”a-

stwisk;  

2) oznaczenia cyfrowe wskazują na kolejny 
numer jednostki terenowej wydzielonej liniami 

rozgraniczającymi w ramach danego ”rzeznacze-

nia.  

2. Przyjmuje się nastę”ujący s”osób inter”re-

tacji ustaleL dla jednostek terenowych: dwa lub 
więcej symboli literowych oddzielonych ”rzecin-

kiem oznacza, we do”uszczalne jest zagos”oda-

rowanie jednostki terenowej lub jej czę`ci zgodnie 
z zasadami obowiązującymi dla jednego albo tew 
w dowolnych ”ro”orcjach dla kawdego z o”isa-

nych symbolem literowym ”rzeznaczeL.  
3. Grunty rolne przeznaczone w planie pod za-

budowę, do czasu roz”oczęcia inwestycji, ”owin-

ny być uwytkowane w dotychczasowy s”osób.  
4. SzczegóJowe ustalenia dla jednostek tere-

nowych zawarto w Dziale III.  

 

§ 5. Okre`lenia i nazwy uwyte w ”lanie ozna-

czają:  
1) budowle rolnicze - budowle dla potrzeb rol-

nictwa i ”rzechowywania ”roduktów rolnych,  

w szczególno`ci takie jak: zbiorniki na ”Jynne 
odchody zwierzęce, ”Jyty do skJadowania oborni-

ka, silosy na kiszonkę, silosy na zbowe i ”asze, 
komory fermentacyjne i zbiorniki biogazu,  

2) funkcja podstawowa - funkcja zajmująca 
więcej niw 51% ”owierzchni nieruchomo`ci lub 
więcej niw 51% ”owierzchni uwytkowej obiektów 
zlokalizowanych na terenie danej nieruchomo`ci,  

3) funkcja towarzysząca - funkcja inna niw 
”odstawowa, która uzu”eJnia funkcję ”odstawo-

wą,  
4) linie zabudowy - linie regulacyjne okre`lają-

ce usytuowanie budynków i budowli naziemnych 
w odniesieniu do krawędzi jezdni lub linii rozgra-

niczających i granic nieruchomo`ci,  
a) linie nieprzekraczalne - okre`lające minimal-

ną odlegJo`ć budynków i budowli od krawędzi 
jezdni lub linii rozgraniczających i granic nieru-

chomo`ci,  
b) do”uszcza się ”rzekroczenie linii zabudowy 

o nie więcej niw 0,8 m przez okapy i gzymsy bu-

dynku oraz ”rzekroczenie o nie więcej niw 1,3 m 

”rzez schody zewnętrzne, ”ochylnie i ram”y,  
c) linia zabudowy nie dotyczy: sieci uzbrojenia 

terenu, stacji transformatorowych, ”arkingów, 
ciągów ”ieszych i ”ieszo-jezdnych, ogrodzeL, 
obudowy `mietników oraz innych obiektów bu-

dowlanych nie będących budynkami,  
d) na obszarach jednostek terenowych prze-

znaczonych ”od zabudowę, na których nie wy-

znaczono linii zabudowy, obowiązują linie nie-

”rzekraczalne wynikające z ”rze”isów odrębnych,  
e) na obszarach jednostek terenowych na któ-

rych wyznaczono dwie nastę”ujące ”o sobie linie 
wskazujące ten sam kierunek zabudowy, okre`la-

ją one mowliwo`ć lokalizacji na ”oszczególnych 
czę`ciach obszaru równego ty”u budynków lub 
budowli wedJug ustaleL zawartych w niniejszych 
uchwale;  

5) ”rzedsięwzięcia celu ”ublicznego - cele pu-

bliczne, o których mowa w ”rze”isach odrębnych 
z zakresu gos”odarki nieruchomo`ciami,  

6) ”rzedsięwzięcia mogące znacząco oddzia-

Jywać na `rodowisko - ”rzedsięwzięcia, o których 
mowa w ”rze”isach odrębnych z zakresu ochrony 
`rodowiska,  

7) ”rze”isy odrębne - ustawy wraz z rozporzą-
dzeniami oraz obowiązujące normy,  

8) ”rzestrzeL ”ubliczna - teren wydzielony li-

niami rozgraniczającymi, będący terenem ogólno-

dostę”nym, ”rzeznaczony ”od drogi, ”lace i ”ar-

kingi publiczne,  

9) wskaunik intensywno`ci zabudowy - stosu-

nek powierzchni zabudowanej budynkami do po-

wierzchni nieruchomo`ci, wyrawony w ”rocentach,  
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10) zabudowa jednorodzinna - budynki wolno-

stojące lub budynki w zabudowie bliuniaczej, sze-

regowej lub gru”owej, sJuwące zas”okojeniu ”o-

trzeb mieszkaniowych wraz z towarzyszącymi 
budynkami, n”. garawowymi, gos”odarczymi oraz 
obiektami i urządzeniami niezbędnej infrastruktury 
technicznej,  

11) zabudowa zagrodowa - budynki mieszkal-

ne, gos”odarcze i garawowe oraz inwentarskie  
w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowla-

nych lub ogrodniczych.  

 

DZIAI II. USTALENIA OGÓLNE OBOWIĄZU-

JĄCE NA CAIYM OBSZARZE OBJĘTYM PLANEM  
 

RozdziaJ ń 

Zasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody  

§ 6.1. Obszar objęty ”lanem znajduje się na 
terenie objętym ochroną ze względu na wystę-
”owanie i ”obór wód ”odziemnych tj.:  

1) GJównego Zbiornika Wód Podziemnych  
nr 333 (Opole - Zawadzkie), GJównego Zbiornika 
Wód Podziemnych nr 335 (Kra”kowice - Strzelce 

Opolskie),  

2) strefy ochrony ”o`redniej zewnętrznej uję-
cia wody "BJotnica".  

2. Na obszarze planu:  

1) ”owierzchnie zagrowone zanieczyszczeniem 
produktami ropopochodnymi i innymi substan-

cjami szkodliwymi nalewy zabez”ieczyć w s”osób 
uniemowliwiający ich ”rzenikanie do gruntu oraz 
wód ”odziemnych,  

2) gromadzenie i ”rzechowywanie `rodków 
ochrony ro`lin, nawozów mineralnych i organicz-

nych, mowliwe jest jedynie w s”osób uniemowli-
wiający ich ”rzenikanie do gruntu oraz wód ”od-

ziemnych,  

3) zabrania się lokalizowania wysy”isk od”a-

dów i wylewisk `cieków,  
4) zabrania się lokalizacji gieJd i targów zwie-

rząt,  
5) zabrania się lokalizacji nowych ujęć wody,  
6) nakazuje się zastosowanie rozwiązaL elimi-

nujących lub ograniczających uciąwliwo`ci dla 
otoczenia, w tym emisję ”onadnormatywnego 
haJasu oraz ”romieniowania elektromagnetyczne-

go it”.; w ”rzy”adku ”rzekroczenia obowiązują-
cych norm uciąwliwo`ci nalewy stosować zabiegi 
lub `rodki ochronne wynikające z ”rze”isów od-

rębnych,  
7) obowiązują ograniczenia wynikające z wJa-

`ciwej decyzji w s”rawie ustanowienia strefy 
ochrony ”o`redniej zewnętrznej ujęcia wody 
"BJotnica".  

3. W zakresie inwestycji mogących znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko w rozumieniu przepi-

sów odrębnych, na obszarze ”lanu stanowiącym 
zwartą zabudowę wsi:  

1) zakazuje się lokalizacji inwestycji, dla któ-
rych s”orządzenie ra”ortu oddziaJywania na `ro-

dowisko jest wymagane na ”odstawie ”rze”isów 
odrębnych lub jest ustalone w ”ostę”owaniu ad-

ministracyjnym z zakresu ochrony `rodowiska,  
z wyjątkiem sieci i obiektów infrastruktury tech-

nicznej,  

2) do”uszcza się lokalizację zadaL wykonywa-

nych na rzecz obronno`ci kraju i bez”ieczeLstwa 
”aLstwa, ludzi i ich mienia, ”rowadzenia akcji ra-

towniczych oraz dziaJaL związanych z bez”ieczeL-
stwem powszechnym i realizacji inwestycji celu 

”ublicznego, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi,  
3) ustala się obowiązek od”rowadzenia `cie-

ków do zbiorczej kanalizacji sanitarnej; do czasu 
jej realizacji do”uszcza się lokalizację ”rzydomo-

wych oczyszczalni `cieków.  
 

RozdziaJ 2 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej  

§ 7.1. Na obszarze objętym ”lanem nie wy-

stę”ują zabytki ani stanowiska archeologiczne 
wpisane do rejestru zabytków, ani zabytki ujęte 
w gminnej ewidencji zabytków.  

2. Na podstawie niniejszego planu obejmuje 

się ochroną ”rawną stanowisko archeologiczne  
nr 7 - punkt osadniczy, wskazany na rysunku 

planu.  

3. Ustala się, we ”rowadzenie ”rac ziemnych 
na obszarze stanowiska wymienionego w ust. 1 

oraz w jego sąsiedztwie wymaga ”owiadomienia 
wJa`ciwego organu ochrony zabytków, uzyskania 
pozwolenia konserwatorskiego pod nadzorem 

archeologicznym na ”odstawie ”rze”isów odręb-

nych.  

4. Na obszarze objętym ”lanem odkryte  

w trakcie wykonywania prac ziemnych przedmio-

ty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawar-

stwienia kulturowe ”odlegają ochronie ”rawnej. 
W razie ujawnienia znalezisk archeologicznych 

nalewy niezwJocznie zawiadomić wJa`ciwy organ 
ochrony zabytków w rozumieniu ”rze”isów od-

rębnych oraz Burmistrza Strzelec O”olskich oraz 
zabez”ieczyć znalezisko w miejscu ujawnienia  
i wstrzymać mogące je uszkodzić roboty do czasu 
wydania od”owiednich zarządzeL.  

 

RozdziaJ 3 

Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nierucho-

mo`ci  

§ 8.1. Śo”uszcza się dokonywanie scalenia  
i ”odziaJu nieruchomo`ci ”od warunkiem za”ew-

nienia dostę”u do drogi ”ublicznej kawdej z wy-

dzielanych czę`ci nieruchomo`ci oraz s”eJnienia 
obowiązujących warunków, jakim ”owinny od-

”owiadać budynki i ich usytuowanie.  
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2. Przy wyznaczaniu dróg wewnętrznych ma-

jących ”rowadzić do więcej niw jednej dziaJki na-

lewy za”ewnić ”lac do zawracania.  
3. Wielko`ć nowo wydzielonych dziaJek bu-

dowlanych ”owinna być dostosowana do ”rze-

znaczenia terenu i umowliwiać lokalizację budyn-

ków zgodnie z ”rze”isami odrębnymi.  
4. Zabrania się wydzielania nowych dziaJek 

budowlanych o szeroko`ci mniejszej niw 20 m dla 

zabudowy wolnostojącej, 14 m dla zabudowy 

bliuniaczej oraz 8m dla zabudowy szeregowej.  
5. Śo”uszcza się dokonywanie wydzieleL  

z ”rzeznaczeniem na ”owiększenie sąsiedniej 
dziaJki budowlanej oraz regulacji granic.  

 

RozdziaJ 4 

Zasady obsJugi w zakresie komunikacji  

§ 9.1. ObsJugę obszaru objętego ”lanem  
w zakresie komunikacji stanowią:  

1) ul. Toszecka w ciągu drogi krajowej nr 94 

relacji Krzywa - Balice, klasy gJównej ”rzys”ie-

szonej, oznaczona na rysunku planu symbolem 

KDGP,  

2) ul. Polna oraz ul. Wiejska w ciągu dróg 
gminnych klasy dojazdowej, oznaczone na rysun-

ku planu symbolami KDD-1 i KDD-2,  

3) drogi wewnętrzne oznaczone na rysunku pla-

nu symbolami KDW-1, KDW-2, KDW-3, KDW-4.  

2. Ustala się nastę”ujący ”rzebieg nie”rzekra-

czalnych linii zabudowy:  

1) w odlegJo`ci 23,0 m od granicy dziaJek  
z ulicą Toszecką w ciągu drogi krajowej oznaczo-

nej symbolem KDGP,  

2) w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgraniczającej 
drogę oznaczoną symbolem KDD,  

3) w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgraniczającej 
drogi wewnętrzne oznaczone symbolem KDW,  

4) do”uszcza się ”rzebudowę i nadbudowę 
istniejących budynków zlokalizowanych w odle-

gJo`ci mniejszej niw ustalona wywej.  
3. Wszystkie tereny, o których mowa w ust. 1, 

”owinny s”eJniać wymagania ”rze”isów odręb-

nych w zakresie dróg ”owarowych.  
4. W granicach nieruchomo`ci nalewy za”ew-

nić od”owiednią do ”otrzeb liczbę stanowisk ”o-

stojowych dla samochodów osobowych, ”rzyjmu-

jąc nastę”ujące minimalne wskauniki zalewne od 
przeznaczenia terenu:  

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej MN: 1 stanowisko na 1 mieszkanie,  

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej oraz usJug MNU: 1 stanowisko na 1 miesz-

kanie oraz ”o 2 stanowiska na kawde 500 m2 po-

wierzchni uwytkowej związanej z usJugami,  
3) tereny zabudowy zagrodowej RM: 1 stano-

wisko na 1 mieszkanie.  

RozdziaJ 5 

Zasady obsJugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej  

§ 10.1. Docelowo wszelkie liniowe elementy 

infrastruktury technicznej (wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi) ”owinny być umieszczone ”od 
ziemią i ”rzebiegać w granicach ”rzestrzeni ”u-

blicznych lub w liniach rozgraniczających dróg ”o 
uzgodnieniu z wJa`ciwym zarządcą drogi oraz  

w liniach rozgraniczajacych dróg wewnętrznych. 
Śo”uszcza się w ”rzy”adkach szczególnych (uza-

sadnionych względami technicznymi lub bez”ie-

czeLstwem) ”rowadzenie lub usytuowanie wy-

branych elementów urządzeL i sieci ”oza terena-

mi ”ublicznymi, w granicach równych jednostek 
terenowych ”od warunkiem, we ”owywsze ele-

menty infrastruktury technicznej stanowić będą 
”rzeznaczenie towarzyszące, niekolidujące z ”rze-

znaczniem ”odstawowym terenu i nie zmienią 
generalnego charakteru zagospodarowania terenu 

oraz warunków `rodowiska ”rzyrodniczego i kul-

turowego.  

2. Zasady obsJugi w zakresie infrastruktury 
technicznej:  

1) zao”atrzenie w wodę z gminnej sieci wodo-

ciągowej ”o”rzez istniejącą i ”rojektowaną sieć 
rozdzielczą; sieć wodociągowa ”owinna uwzględ-

niać warunek zabez”ieczenia wody i dostę”no`ci 
hydrantów dla celów ”rzeciw”owarowych,  

2) gos”odarka `ciekowa - docelowo odprowa-

dzenie `cieków bytowych i komunalnych z ”o-

szczególnych terenów do kolektora kanalizacji 
sanitarnej usytuowanego w sąsiadujących ulicach 
i drogach,  

a) do czasu realizacji kolektora do”uszcza się 
od”rowadzenie `cieków bytowych i komunalnych 
do bezod”Jywowych zbiorników na nieczysto`ci 
ciekJe lub ”rzydomowej oczyszczalni `cieków,  

b) zabrania się od”rowadzania nieoczyszczo-

nych `cieków do gruntu, wód ”owierzchniowych 

oraz kolektora kanalizacji deszczowej,  

c) zabrania się od”rowadzania ciekJych odcho-

dów zwierzęcych do kolektora kanalizacji desz-

czowej, kanalizacji sanitarnej oraz do gruntu;  

3) od”rowadzenie wód o”adowych lub rozto-

powych z terenu nieruchomo`ci od”rowadzić 
docelowo do kolektora kanalizacji deszczowej 

usytuowanego w sąsiadujących drogach,  
a) jako odbiornik wód z kanalizacji deszczowej 

do”uszcza się studnie i rowy chJonne ”od warun-

kiem zastosowania od”owiednich urządzeL 
oczyszczających (odstojników szlamów i ”ia-

sków, se”aratorów oleju it”.), jeweli obowiązek 
taki wynika z ”rze”isów odrębnych,  
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b) do”uszcza się roz”rowadzenie niezanie-

czyszczonych wód o”adowych i rozto”owych ”o 
nieruchomo`ci inwestora, w s”osób nie ”owodu-

jący zalewania nieruchomo`ci sąsiednich,  
c) wszelkie drogi wewnętrzne, ”lace, ”arkingi, 

dojazdy o utwardzonej nawierzchni, nalewy wy”o-

sawyć w system kanalizacji deszczowej, od”o-

wiednio ”owiązanej z ukJadem kanalizacji gminnej,  
d) zabrania się od”rowadzania wód o”ado-

wych z dachów i terenów dziaJek do rowów 
”rzydrownych lub na jezdnie dróg;  

4) zao”atrzenie w energię elektryczną z istnie-

jącej sieci elektroenergetycznej niskiego na”ięcia:  
a) zasilanie obiektów z istniejących stacji 

transformatorowych w uzgodnieniu z zarządcą 
sieci; do”uszcza się budowę stacji transformato-

rowej na terenach inwestora,  

b) do”uszcza się skablowanie lub ”rzeJowenie 
linii elktroenergetycznych napowietrznych niskie-

go i `redniego na”iecia kolidujących z ”lanowa-

nym zainwestowaniem, w uzgodnieniu z wJa`ci-

wym zarządcą sieci,  
c) w przypadku przebudowy drogi KDD lub 

”rzebudowy ”rzebiegającego ”rzez obszar ”lanu 
odcinka linii elektroenergetycznej 15 kV koniecz-

ne jest ”rzeniesienie lokalizacji istniejącego sJu”a  
i transformatora lub budowa nowego transforma-

tora na wyznaczonym do tego celu terenie ozna-

czonym na rysunku planu symbolem E.  

5) zao”atrzenie w energię cie”lną dla celów 
socjalno-bytowych i technologicznych docelowo 

nalewy ”rowadzić na bazie kotJowni lokalnych, 
”racujących na ”aliwach niskoemisyjnych - uródJa 
cie”Ja o”alane gazem lub olejem o”aJowym takwe 
z wykorzystaniem energii elektrycznej, dopuszcza 

się nowoczesne wysokos”rawne uródJa o”alane 
”aliwem staJym, jak równiew niekonwencjonalne 
uródJa energii (”om”a cie”Ja, energia sJoneczna),  

6) gospodarka odpadami:  

a) zagos”odarowanie od”adów nalewy ”rowa-

dzić zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odręb-

nymi i gminnym planem gospodarki odpadami, 

”rzy ”referowaniu dziaJaL za”obiegających  
i ograniczających wytwarzanie od”adów oraz 
umowliwiających ich odzysk,  

b) masy ziemne z wyko”ów budowlanych na-

lewy wykorzystać do ksztaJtowania ”owierzchni 
na terenie danej inwestycji lub do celów rekulty-

wacji terenów zdegradowanych.  
3. W przypadku kolizji nowego zagospodaro-

wania z istniejącymi elementami infrastruktury 
technicznej nalewy je ”rzenie`ć lub od”owiednio 
zmodyfikować na warunkach okre`lonych ”rzez 
zarządcę sieci.  

4. Przy rozbudowie istniejących sieci infra-

struktury technicznej nalewy uwzględnić docelowy 
zasięg zabudowy oraz ”rzewidywane za”otrze-

bowanie na media.  

RozdziaJ 6 

Zasady zagospodarowania w zakresie bezpie-

czeLstwa ludno`ci i ochrony mienia  

§ 11.1. W zakresie ochrony ”rzeciw”owarowej 
nakazuje się w zagos”odarowaniu ”oszczególnych 
zabudowanych nieruchomo`ci ”rzewidzieć sto-

sowne drogi i urządzenia sJuwące ochronie ”rze-

ciw”owarowej zgodnie z ”rze”isami odrębnymi.  
2. Ustala się strefę bez”ieczeLstwa od na”o-

wietrznych linii energetycznych `redniego na”ię-
cia 15/20 kV, liczoną od rzutu skrajnych ”rzewo-

dów na ”Jaszczyznę o szeroko`ci 2 x 2,5 m;  

1) w strefie obowiązuje zakaz lokalizacji bu-

dynków z ”omieszczeniami ”rzeznaczonymi do 
staJego ”obytu ludzi,  

2) do”uszcza się skablowanie lub ”rzeJowenie 
napowietrznych linii elektroenergetycznych ni-

skiego i `redniego na”ięcia kolidujących z ”lano-

wanym zainwestowaniem, na warunkach okre-

`lonych ”rzez zarządcę sieci.  
 

§ 12. W ”lanie nie okre`la się granic i s”osobu 
zagos”odarowania terenów górniczych, terenów 
narawonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz 
zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych, gdyw 
takie nie wystę”ują w obszarze o”racowania ”la-

nu.  

 

DZIAI III. USTALENIA SZCZEGÓIOWE OBO-

WIĄZUJĄCE DLA POSZCZEGÓLNYCH JEDNO-

STEK TERENOWYCH  

 

RozdziaJ ń 

Mieszkalnictwo  

§ 13.1. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem MNU - stanowią tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usJug.  

2. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna wraz z zabudową 
towarzyszącą, tj. garawami i budynkami gospo-

darczymi oraz niezbędnymi urządzeniami infra-

struktury technicznej oraz usJug, w tym usJug 
rzemiosJa, handlu i gastronomii, wystę”ujących 
jako obiekty samodzielnie lub wbudowane w bu-

dynek mieszkalny lub gospodarczy.  

3. Na obszarze jednostek terenowych MNU-1  

i MNU-2 ustala się nastę”ujące zasady zagos”o-

darowania:  

1) wskaunik intensywno`ci zabudowy:  
a) dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej 

- max. 30% ”owierzchni dziaJki,  
b) dla zabudowy mieszkaniowej bliuniaczej - 

max. 40% ”owierzchni dziaJki,  
c) dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej - 

max. 50% ”owierzchni dziaJki,  
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2) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej:  
a) dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej 

- min. 50% ”owierzchni dziaJki,  
b) dla zabudowy mieszkaniowej bliuniaczej  

i szeregowej - min. 30% ”owierzchni dziaJki;  
3) w ”rzy”adku lokalizacji obiektów usJugo-

wych lub ”rzeznaczenia czę`ci ”owierzchni bu-

dynku mieszkalnego lub gospodarczego na dzia-

Jalno`ć usJugową ustala się obowiązek realizacji 
w granicach nieruchomo`ci od”owiedniej liczby 

miejsc ”ostojowych zgodnie z § 9 ust. 4 niniej-

szej uchwaJy,  
4) roz”rowadzenie wód o”adowych - na tere-

nie nieruchomo`ci do której inwestor ”osiada 
tytuJ ”rawny; od”rowadzenie wód o”adowych  
i rozto”owych nie mowe ”owodować zalewania 
nieruchomo`ci sąsiednich.  

4. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauni-

ki ksztaJtowania zabudowy:  
1) maksymalna wysoko`ć budynków miesz-

kalnych i usJugowych - dwie kondygnacje nad-

ziemne, nie wliczając ”oddasza uwytkowego, ale 
nie więcej niw 12,0 m nad poziomem terenu,  

2) maksymalna wysoko`ć budynków towarzy-

szących - 6,0 m,  

3) szeroko`ć elewacji frontowej:  
a) budynków mieszkalnych i usJugowych - nie 

więcej niw 18,0 m,  

b) budynków towarzyszących - nie więcej niw 
10,0 m;  

4) geomtria dachu:  

a) dla budynków mieszkalnych i usJugowych - 
dachy wysokie o kącie nachylenia ”oJaci 30-45o, 

dwu lub wielospadowe (proste lub mansardowe); 

do”uszcza się stosowanie naczóJków oraz lukarn  
i okien ”oJaciowych,  

b) dla budynków towarzyszących do”uszcza 
się stro”odachy, dachy ”ul”itowe oraz dachy  

o mniejszym kącie nachylenia ”oJaci niw okre`lone 
wywej.  

5. Śo”uszczalny ”oziom haJasu wyrawony 
równowawnym ”oziomem duwięku mierzony na 
granicy nieruchomo`ci, ustala się, jak dla zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usJug.  
 

§ 14.1. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem MN - stanowią tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.  

2. Ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie dla 
jednostek terenowych oznaczonych symbolema-

mi: MN-1, MN-2, MN-3:  

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna wraz z zabudową towarzyszącą, tj.: 
garawami i budynkami gos”odarczymi oraz nie-

zbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej,  
2) uzu”eJniające:  
a) do”uszcza się ”rzeznaczenie maksymalnie 

30% ”owierzchni caJkowitej budynku mieszkal-

nego na usJugi nieuciąwliwe,  

b) do”uszcza się lokalizację obiektów i sieci in-

frastruktury technicznej, w tym stacji transforma-

torowych, ”od warunkiem, we nie zakJóci to ko-

rzystania z nieruchomo`ci zgodnie z ”rzeznacze-

niem podstawowym.  

3. Śla wskazanych wywej jednostek tereno-

wych ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania:  

1) wskaunik intensywno`ci zabudowy:  
a) dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej 

- nie więcej niw 20% ”owierzchni dziaJki,  
b) dla zabudowy mieszkaniowej bliuniaczej - 

nie więcej niw 30% ”owierzchni dziaJki,  
c) dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej - 

nie więcej niw 40% ”owierzchni dziaJki;  
2) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej:  
a) dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej 

- nie mniej niw 50% ”owierzchni dziaJki,  
b) dla zabudowy mieszkaniowej bliuniaczej  

i szeregowej - nie mniej niw 30% ”owierzchni 
dziaJki,  

3) dla jednostki terenowej oznaczonej symbo-

lem MN-1 w zagos”odarowaniu terenu nalewy 
uwzględnić ograniczenia wynikające z ”rzebiegu 
napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV 

zgodnie z § 11 ust. 2,  

4) dla jednostki terenowej oznaczonej symbo-

lem MN-3 do”uszcza się usytuowanie obiektów 
budowlanych w odlegJo`ci 1,5 m od granicy  

z sąsiednią dziaJką budowlaną lub bez”o`rednio 
”rzy granicy dziaJki, gdy ze względu na rozmiary 

dziaJki (szeroko`ć dziaJki nie większa niw 18 m) 

nie jest mowliwe zachowanie odlegJo`ci wymaga-

nych ”rze”isami odrębnymi, ”od warunkiem za-

chowania wymogów okre`lonych w ”lanie i w 
”rze”isach odrębnych,  

5) roz”rowadzenie wód o”adowych - na tere-

nie nieruchomo`ci, do której inwestor ”osiada 
tytuJ ”rawny; od”rowadzenie wód o”adowych  
i rozto”owych nie mowe ”owodować zalewania 
nieruchomo`ci sąsiednich.  

4. Ustala się nastę”ujące ”aramtery i wskauni-

ki ksztaJtowania zabudowy:  
1) maksymalna wysoko`ć budynków miesz-

kalnych - dwie kondygnacje nadziemne, ale nie 

więcej niw 10 m,  

2) maksymalna wysoko`ć budynków towarzy-

szących ｦ 6 m,  

3) szeroko`ć elewacji frontowej:  
a) budynków mieszkalnych - nie więcej niw  

16 m,  

b) budynków towarzyszących - nie więcej niw 
10 m,  

4) geometria dachu:  

a) dla budynków mieszkalnych i usJugowych - 
dachy wysokie o kącie nachylenia ”oJaci 30-45o, 

dwu lub wielospadowe (proste lub mansardowe); 

do”uszcza się stosowanie naczóJków oraz lukarn  
i okien ”oJaciowych,  
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b) dla budynków towarzyszących do”uszcza 
się stro”odachy, dachy ”ul”itowe oraz dachy  
o mniejszym kącie nachylenia ”oJaci niw te okre-

`lone wywej;  
5) do”uszczalny ”oziom haJasu wyrawony 

równowawnym ”oziomem duwieku, mierzony na 
granicy nieruchomo`ci, ustala się jak dla zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

 

§ 15.1. Tereny oznaczone na rysunku symbo-

lem RM - stanowią tereny zabudowy zagrodowej.  
2. Ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie dla 

jednostek terenowych oznaczonych symbolem 

RM:  

1) podstawowe: zabudowa zagrodowa wraz  

z budowlami rolniczymi, budynkami inwentarski-

mi, zabudową towarzyszącą oraz niezbędnymi 
urządzeniami infrastruktury technicznej, zlokali-
zowana w zwartej zabudowie wsi,  

2) uzu”eJniające:  
a) do”uszcza się lokalizację budynków ”rze-

znaczonych do chowu i hodowli zwierząt do wy-

soko`ci 60 DJP, pod warunkiem zachowania 

”rze”isów § 6,  

b) do”uszcza się ”rowadzenie dziaJalno`ci usJu-

gowo-handlowej związanej z gos”odarką rolną,  
c) do”uszcza się lokalizację obiektów i sieci in-

frastruktury technicznej, w tym stacji transforma-

torowych, ”od warunkiem, we nie zakJóci to ko-

rzystania z nieruchomo`ci zgodnie z ”rzeznacze-

niem podstawowym.  

3. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania terenu:  

1) obszar jednostki terenowej dzieli się na 
dwie strefy wyznaczone na rysunku planu odpo-

wiednio ”ierwszą i drugą linią zabudowy licząc od 
strony drogi; strefa ”ierwsza stanowi czę`ć ”rze-

znaczoną na zabudowę zagrodową-mieszkaniową 
wraz z zabudową towarzyszącą; strefa druga 
stanowi czę`ć ”rzeznaczoną na lokalizację bu-

dynków inwentarskich; zabrania się lokalizacji 
budynków inwentarskich w strefie ”ierwszej,  

2) minimalna wielko`ć ”owierzchni biologicz-

nie czynnej - 50% ”owierzchni dziaJki,  
3) wskaunik intensywno`ci zabudowy - nie 

więcej niw 40% ”owierzchni dziaJki,  
4) nakazuje się obsadzenie zielenią zwartą `re-

dniowysoką i wysoką ”asów wzdJuw granic nieru-

chomo`ci, zgodnie z oznaczeniem na rysunku 
planu,  

5) ”rzy lokalizacji ”Jyt gnojowych oraz otwar-

tych zbiorników na ”Jynne odchody zwierzęce 
nalewy zachować odlegJo`ć co najmniej 50 m od 

granic sąsiednich jednostek terenowych oznaczo-

nych symbolami: MN i MNU,  

6) do”uszcza się usytuowanie obiektów bu-

dowlanych w odlegJo`ci 1,5 m od granicy z są-
siednią dziaJką budowlaną lub bez”o`rednio ”rzy 
granicy z dziaJką o tym samym ”rzeznaczeniu, 

gdy ze względu na rozmiary dziaJki (szeroko`ć 
dziaJki nie większa niw 18m) nie jest mowliwe za-

chowanie odlegJo`ci wymaganych ”rze”isami 
szczególnymi, ”od warunkiem zachowania wy-

mogów okre`lonych w ”lanie w zakresie zieleni 
`redniowysokiej i wysokiej oraz w przepisach 

odrębnych,  
7) w ”rzy”adku lokalizacji obiektów związa-

nych z ”rowadzoną dziaJalno`cią gos”odarczą lub 
usJug ustala się obowiązek realizacji w granicach 
nieruchomo`ci od”owiedniej liczby miejsc ”osto-

jowych zgodnie z za”isami § 9 ust. 4 niniejszej 

uchwaJy,  
8) roz”rowadzenie wód o”adowych - na tere-

nie nieruchomo`ci, do której inwestor ”osiada 
tytuJ ”rawny; od”rowadzenie wód o”adowych  
i rozto”owych nie mowe ”owodować zalewania 
nieruchomo`ci sąsiednich.  

4. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauni-

ki ksztaJtowania zabudowy:  
1) maksymalna wysoko`ć budynków miesz-

kalnych - dwie kondygnacje nadziemne, ale nie 

więcej niw 10 m,  

2) maksymalna wysoko`ć budynków towarzy-

szących zabudowie mieszkaniowej ｦ 6 m,  

3) maksymalna wysoko`ć budynków i budowli 

sJuwących ”rodukcji rolnej ｦ 12 m,  

4) szeroko`ć elewacji frontowej - nie ustala 

się,  
5) geometria dachu:  

a) dla budynków mieszkalnych i usJugowych - 
dachy wysokie o kącie nachylenia ”oJaci 30-45o, 

dwu lub wielospadowe (proste lub mansardowe); 

dopuszcza się stosowanie naczóJków oraz lukarn  
i okien ”oJaciowych,  

b) dla budynków towarzyszących i budynków 
rolniczych do”uszcza się stro”odachy, dachy 
”ul”itowe oraz dachy o mniejszym kącie nachyle-

nia ”oJaci niw okre`lone wywej.  
5. Gromadzenie i przechowywanie `rodków 

ochrony ro`lin, nawozów mineralnych i organicz-

nych, mowliwe jest jedynie w s”osób uniemowli-
wiający ich ”rzenikanie do gruntu oraz wód ”od-

ziemnych.  

6. Śo”uszczalny ”oziom haJasu wyrawony 
równowawnym ”oziomem duwięku, mierzony na 
granicy nieruchomo`ci, ustala się jak dla terenów 
zabudowy zagrodowej.  

7. Uciąwliwo`ć ”rowadzonej dziaJalno`ci ”o-

winna zamykać się w granicach nieruchomo`ci, 
do której inwestor ”osiada tytuJ ”rawny.  

 

RozdziaJ 2 

Rolnictwo  

§ 16.1. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami: R, RZ-1 i R,RZ-2 - stanowią tereny 
gruntów rolnych, Jąk i ”astwisk.  
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2. Ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie dla 
wyznaczonych jednostek terenowych:  

1) podstawowe: tereny upraw polowych oraz 

uwytków zielonych,  

2) uzu”eJniające:  
a) do”uszcza się zalesienie gruntów o klasie 

bonitacyjnej V i VI oraz nieuwytków,  
b) do”uszcza się ”rzeznaczenie terenu ”od 

uprawy ogrodnicze, sady, uprawy gruntowe,  

c) do”uszcza się lokalizację budynków i bu-

dowli sJuwących gos”odarce rolnej z wyjątkiem 
budynków inwentarskich; ”rzy lokalizacji ”Jyt 
gnojowych oraz otwartych zbiorników na ”Jynne 
odchody zwierzęce nalewy zachować odlegJo`ć co 
najmniej 50 m od granic sąsiednich jednostek 
terenowych oznaczonych symbolami MN i MNU,  

d) do”uszcza się budowę utwardzonych dróg 
transportu rolnego oraz prowadzenie sieci infra-

struktury technicznej.  

 

RozdziaJ 3 

Komunikacja i infrastruktura techniczna  

§ 17.1. Ustala się nastę”ujące zasady ksztaJ-
towania i zagos”odarowania terenów dróg:  

1) ”rzy ”rojektowaniu i realizacji ulic i dróg 
”ublicznych oraz dróg wewnętrznych nalewy 
uwzględnić konieczno`ć ich dostosowania do 
korzystania ”rzez osoby nie”eJnos”rawne,  
w szczególno`ci ”oruszające się na wózkach in-

walidzkich,  

2) wszystkie ulice, drogi oraz tereny związane 
z komunikacją nalewy docelowo wy”osawyć  
w system kanalizacji deszczowej,  

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruk-

tury technicznej na warunkach uzgodnionych  

z wJa`ciwym zarządcą drogi,  
4) lokalizowanie w ”asie drogowym urządzeL  

i obiektów niezwiązanych z gos”odarką drogową 
lub ”otrzebami ruchu mowe nastą”ić za zgodą 
wJa`ciwego zarządcy drogi lub wJa`ciciela terenu,  

5)  istniejące urządzenia i obiekty zlokalizo-

wane w ”asie drogowym ”owodujące kolizje  
z przeznaczeniem podstawowym nalewy sukce-

sywnie ”rzenosić w inne miejsce.  
2. Śla ulicy w ciągu drogi krajowej klasy 

gJównej ”rzys”ieszonej KDGP obowiązują zasady 
ksztaJtowania i zagos”odarowania ustalone  
w ust. 1 oraz:  

1) do”uszcza się utrzymanie szeroko`ci  
w dotychczasowych liniach rozgraniczających,  

2) elementy przekroju poprzecznego oraz sze-

roko`ć ”asa jezdni - zgodnie z ”rze”isami odręb-

nymi,  

3) do”uszcza się utrzymanie obecnej lokalizacji 
ka”liczki ”rzydrownej lub w ”rzy”adku kolizji  
z przeznaczeniem podstawowym jej relokację  
w granicach wyznaczonej jednostki terenowej.  

3. Śla ulicy w ciągu drogi gminnej klasy dojaz-

dowej KDD obowiązują zasady ksztaJtowania  
i zagospodarowania ustalone, jak w ust. 1 oraz:  

1) obszar jednostek terenowych oznaczonych 

na rysunku planu symbolami: KDD-1 i KDD-2 

stanowi ”oszerzenie istniejącej ulicy, dla której 
docelową szeroko`ć w liniach rozgraniczających 
ustala się na 10 m,  

2) elementy przekroju poprzecznego oraz sze-

roko`ć ”asa jezdni - zgodnie z warunkami tech-

nicznymi,  

3) do”uszcza się organizowanie stanowisk po-

stojowych dla samochodów.  
4. Dla dróg wewnętrznych KDW obowiązują 

zasady ksztaJtowania i zagos”odarowania ustalo-

ne w ust. 1 oraz:  

1) do”uszcza się urządzenie drogi w formie 
ciągu ”ieszo-jezdnego,  

2) do”uszcza się organizację ”rzestrzeni bez 

wydzielania chodnika.  

 

§ 18. Teren oznaczony na rysunku planu sym-

bolem E - stanowi teren obiektów i urządzeL elek-

troenergetycznych; przeznaczenie podstawowe: 

stacja transformatorowa.  

 

DZIAI VI. PRZEPISY KOŃCOWE  
 

§ 19. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu 
jednorazowej o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy, w wysoko`ci 0% dla wszystkich jedno-

stek terenowych.  

 

§ 20. W granicach obszaru objętego ”lanem 
traci moc obowiązującą "Zmiana nr 2 we wsi 
BJotnica Strzelecka miejscowego ”lanu zagos”o-

darowania przestrzennego gminy Strzelce Opol-

skie" ”rzyjęta UchwaJą Nr XXVII/249/04 Rady 
Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 pau-
dziernika 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 1, poz. 

22 z dnia 7 stycznia 2005 r.).  

 

§ 21. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Strzelec Opolskich.  

 

§ 22. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienni-

ku Urzędowym Województwa O”olskiego oraz na 
stronie internetowej Gminy Strzelce Opolskie.  

 

§ 23. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od daty jej ogJoszenia w Śzienniku Urzę-
dowym Województwa O”olskiego.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Strzelcach Opolskich 

Teresa SmoleL 
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ZaJącznik nr 2 

do UchwaJy Nr XLIII/372/10 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag 
zgJoszonych do ”rojektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Strzelce O”olskie nr 2 we wsi BJotnica Strzelecka  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 

1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 

1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 

1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. 

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, 

poz. 1413), Rada Miejska w Strzelcach Opol-

skich rozstrzyga, co nastę”uje: 
 

§ 1. Rozstrzygnięciu ”odlegają uwagi do ”ro-

jektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie  

nr 2 we wsi BJotnica Strzelecka wniesione  
w trybie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym, zwanej dalej ustawą.  
 

§ 2. W wyniku wyJowenia do ”ublicznego 
wglądu ”rojektu zmiany miejscowego ”lanu za-

gospodarowania przestrzennego gminy Strzelce 

O”olskie nr 2 we wsi BJotnica Strzelecka  
w dniach od 8 ”audziernika do 7 listopada 2008 r. 

oraz w wyznaczonym terminie do dnia 24 listo-

pada 2008 r., do ”rojektu ”lanu w”JynęJa jedna 
uwaga zJowona ”rzez:  

1) Rówę Polok (adres w aktach s”rawy), doty-

cząca dziaJek o nr ewid. 332/1, 333/4, 334/2, 
obręb BJotnica Strzelecka. W tre`ci uwagi Pani 
Polok zakwestionowaJa wyznaczenie w ramach 
terenu RM dwóch stref, tj. strefy ”rzeznaczonej 
”od zabudowę zagrodową mieszkaniową oraz 
zlokalizowaną w drugiej linii zabudowy strefę 
”od zabudowę inwentarską. WskazaJa równiew 
na zJe warunki fizjograficzne wschodniej czę`ci 
terenu, tj. jego ”odmakanie, a takwe duwą odle-

gJo`ć od istniejącego gos”odarstwa rolnego  
i związane z tym wysokie koszty budowy drogi 
wewnętrznej oraz mediów do ”lanowanego bu-

dynku inwentarskiego. Jednocze`nie Pani Polok 
nie zgadza się na lokalizację na sąsiednich dziaJ-
kach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

 

§ 3. Burmistrz Strzelec Opolskich, po prze-

prowadzeniu analizy stanu faktycznego i praw-

nego, w dniu 4 grudnia 2008 r. (”rotokóJ  
nr 93/08) dokonaJ rozstrzygnięcia, o którym 
mowa w art. 17 ”kt 12 ustawy, odrzucając  

w caJo`ci uwagę zJowoną ”rzez Panią Rówę Polok. 
Jednocze`nie skierowaJ uwagę do roz”atrzenia 
”rzez Radę Miejską.  

 

§ 4. Po roz”atrzeniu s”rawy i za”oznaniu się 
z rozstrzygnięciem Burmistrza, Rada Miejska  
w Strzelcach O”olskich ”ostanawia odrzucić 
uwagę zJowoną ”rzez Panią Rówę Polok w caJo`ci. 
Przyjęte w ”lanie miejscowym ”rzeznaczenie 
terenu ”od zabudowę zagrodową RM oraz wska-

zany s”osób zagos”odarowania dziaJek wy-

szczególnionych w zJowonej uwadze nie wyklu-

cza mowliwo`ci zainwestowania zgodnie z inten-

cją strony, wskazuje jedynie na konieczno`ć 
zachowania niezbędnych minimalnych odlegJo`ci 
linii zabudowy dla obiektów inwentarskich ”o-

zwalających na harmonijne ksztaJtowanie prze-

strzeni i eliminujących ”otencjalne konflikty ”rze-

strzenne. Śruga czę`ć zJowonej uwagi, ”olegają-
ca na wądaniu zniesienia okre`lonego w ”lanie 
”rzeznaczenia sąsiedniego terenu ”od zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną MN, nie mowe być 
uwzględniona ze względu na interes osób ”osia-

dających tytuJ ”rawny do wskazanych nieru-

chomo`ci.  
 

§ 5. Wykaz uwag wraz z rozstrzygnięciem 
Burmistrza zostaJ zaJączony do dokumentacji 
formalno-prawnej planu.  

 

§ 6. Niniejsze rozstrzygnięcie nie wywoJuje 
skutków ”olegających na konieczno`ci ”onowie-

nia czynno`ci, o których mowa w art. 17 ustawy.  
 

ZaJącznik nr 3 

do UchwaJy Nr XLIII/372/10 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 

1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 

1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 

1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. 

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, 

”oz. 1413), w związku z art. 7 ust. 1 ”kt 2 i 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 

i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717  
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i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 

1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 

1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 

poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420  

i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 

1240), Rada Miejska w Strzelcach Opolskich 

rozstrzyga, co nastę”uje: 
 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji nastę”ujące 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 

nalewące do zadaL wJasnych gminy, za”isane  
w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Strzelce Opolskie nr 2 we 

wsi BJotnica Strzelecka:  
1) przebudowa gminnej drogi publicznej do-

jazdowej KŚŚ (ul. Polna) o dJugo`ci okoJo 525 
mb wraz z wyku”em niezbędnych do realizacji 
zadania gruntów; zakJadany termin realizacji: lata 
2010 ｦ 2020;  

2) wzniesienie okoJo 15 sJu”ów o`wietlenio-

wych;  

3) rozbudowa wodociągu komunalnego we 
wsi BJotnica Strzelecka o odcinek dJugo`ci okoJo 
380 mb, za”ewniający obsJugę ”rojektowanych 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
MN; zakJadany termin realizacji: lata 2010 ｦ 

2020;  

4) budowa sieci kanalizacji sanitarnej o dJugo-

`ci okoJo 705 mb - zakJadany termin realizacji 
lata 2010 ｦ 2020.  

 

§ 2. Ustala się nastę”ujące uródJa finansowa-

nia zadaL gminnych w zakresie wymienionym  
w niniejszym rozstrzygnięciu, zgodnie z ”rze”i-

sami o finansach publicznych:  

1) `rodki wJasne ｦ wydatkowane w oparciu  

o wieloletni plan inwestycyjny Gminy Strzelce 

Opolskie. W kolejnych latach po uchwaleniu 

”lanu, stosownie do ”otrzeb i mowliwo`ci, w 
budwecie gminy ”rzeznaczane będą `rodki na 
realizację zadaL gminnych w zakresie dróg i in-

frastruktury technicznej, z uwzględnieniem do-

chodów z o”Jaty od wzrostu warto`ci nierucho-

mo`ci, ”odatków i o”Jat adiacenckich;  
2) ws”óJfinansowanie `rodkami zewnętrzny-

mi, m.in. ”o”rzez dotacje, ”owyczki ”referencyj-

ne, kredyty, fundusze Unii Europejskiej, inne 

`rodki zewnętrzne;  
3) udziaJ inwestorów w finansowaniu w ra-

mach ”orozumieL o charakterze cywilno”raw-

nym lub w formie partnerstwa publiczno-

prywatnego.  

 

§ 3. Realizacja zadaL odbywać się będzie  
w trybie zamówieL ”ublicznych.  
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