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UCHWAIA NR XLIł294łŃ9 

 RADY GMINY STRZELECZKI 

 

 z dnia 29 grudnia 2009 r. 

  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dziaJalno`ci usJugowej  

we wsi Smolarnia 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Śz. 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, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 

oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 

z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), 

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 

Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954,  

Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 

Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880;  

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237  

i Nr 220, poz. 1413) oraz uchwaJy Rady Gminy  

w Strzeleczkach Nr XXII/154/08 z dnia 26 czerwca 

2008 r. ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 
Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odaro-

wania ”rzestrzennego Gminy Strzeleczki, ”rzyjętego 
uchwaJą Rady Gminy Strzeleczki Nr X/36/99 z dnia 
29 kwietnia 1999 r., uchwala się, co nastę”uje:  

 

RozdziaJ ń 

Przepisy ogólne  
 

§ 1. Uchwala się miejscowy ”lan zagos”oda-

rowania przestrzennego terenu dziaJalno`ci usJu-

gowej, obejmujący dziaJki nr 54/5, 54/7, 54/8 
ark. 1 w ”óJnocnej czę`ci wsi Smolarnia - zwany 

dalej planem. 

 

§ 2. Integralną czę`ć niniejszej uchwaJy sta-

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

1:1000; 

2) zaJącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o s”osobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu;  

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej stanowiących zadania wJasne gminy oraz 
zasad ich finansowania.  

 

§ 3.1. Przedmiotem ustaleL ”lanu jest teren 
oznaczony na rysunku i w tre`ci ”lanu symbolem 
literowym U ｦ teren usJug. 

2. Na terenie o którym mowa w ust. 1, od-

powiednio do przeznaczenia, ustalono: 

1) zasady zagospodarowania, parametry i wska- 

uniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowa-

nia, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów  
i wskauniki intensywno`ci zabudowy; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego; 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej i wy”osawe-

nia w infrastrukturę techniczną; 
4) zasady ochrony `rodowiska, ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków; 

5) tymczasowe sposoby zagospodarowania 

oraz uwytkowania terenu; 
6) stawki procentowe na podstawie których 

ustala się o”Jatę o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

3. W ”lanie nie okre`la się terenów i zagadnieL 
niewystę”ujących w jego obszarze a wymienionych 
jako obowiązkowy ”rzedmiot planu miejscowego  

w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

zasad i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo-

`ci, terenów górniczych, terenów narawonych na 
niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych osu-

waniem się mas ziemnych, terenów do których 
stosuje się wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJ-
towania ”rzestrzeni ”ublicznych, terenów ”odlega-

jących ochronie na ”odstawie ”rze”isów odręb-

nych.  

 

§ 4. Obowiązującymi ustaleniami ”lanu są: 
1) tre`ć niniejszej uchwaJy; 

2) oznaczenia na rysunku planu:  

a) granice planu, 

b) ”rzeznaczenie terenu okre`lone od”owied-

nim symbolem literowym,  

c) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzezna-

czeniu, bądu równych zasadach zagos”odarowania, 
d) linie zabudowy ｦ nieprzekraczalne, 

e) kierunki dostę”no`ci komunikacyjnej. 
 

§ 5.1. Okre`lenia i nazwy uwyte w ”lanie 
oznaczają: 

1) przeznaczenie podstawowe albo podsta-

wowa funkcja terenu - ”rzewawające ”rzeznacze-
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nie terenu, wyznaczonego liniami rozgraniczają-
cymi i symbolem literowym; 

2) obiekty, urządzenia i budowle towarzyszące 
ｦ budynki i budowle pomocnicze, gospodarcze, 

garawe, baseny wodne, ”arkingi i inne urządzenia 
naziemne oraz podziemne - związane z ”odsta-

wową funkcją i ”eJniące wobec niej sJuwebną rolę; 
3) linia zabudowy nieprzekraczalna - dopusz-

czalne zbliwenie elewacji frontowej budynku do 
linii rozgraniczającej ”rzylegJe drogi; do”uszcza 
się ”rzekroczenie linii zabudowy ”rzez wystające 
elementy budynku (okapy, gzymsy, balkony, 

schody zewnętrzne, tarasy) w zakresie dozwolo-

nym przez przepisy techniczno - budowlane doty-

czące odlegJo`ci budynków od granic dziaJki; 
4) front dziaJki - czę`ć dziaJki która ”rzylega do 

drogi z której odbywa się gJówny wjazd lub wej-

`cie na dziaJkę; 
5) elewacja frontowa - `ciana budynku znajdu-

jąca się najbliwej frontu dziaJki; 
6) wysoko`ć elewacji frontowej budynku ｦ 

wysoko`ć `ciany frontowej budynku mierzona od 
”oziomu terenu ”rzed gJównym wej`ciem do naj-

niwszej krawędzi ”oJaci dachu (oka”u) w elewacji 
frontowej; 

7) dach ”Jaski - dach o nachyleniu nie więk-

szym niw 12 ; 

8) ”rzedsięwzięcia mogące znacząco oddzia-

Jywać na `rodowisko - ”rzedsięwzięcia zaliczone 
do takiego rodzaju w ”rze”isach dotyczących 
ochrony `rodowiska; 

9) ”rze”isy szczególne - przepisy ustaw wraz  

z aktami wykonawczymi i Polskie Normy, aktual-

ne w czasie realizacji ustaleL ”lanu. 

2. Innych nazw i okre`leL uwyto w ”lanie  
w znaczeniu nadanym ”rzez ”rze”isy szczególne  
z zakresu: planowania i zagospodarowania prze-

strzennego, prawa budowlanego, prawa wodnego, 

ochrony `rodowiska, ochrony gruntów rolnych  
i le`nych, dróg publicznych, gospodarki nierucho-

mo`ciami, gos”odarki od”adami. 
 

RozdziaJ 2 

Przepisy szczegóJowe  
 

Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospoda-

rowania, ksztaJtowania Jadu przestrzennego, para-

metry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu 

 

§ 6.1. Wyznacza się teren oznaczony symbo-

lem U, z ”rzeznaczeniem ”odstawowym: usJugi  
w zakresie wypoczynku, zdrowia i opieki spo-

Jecznej z towarzyszącym za”leczem rekreacyj-

nym, rehabilitacyjnym, wywieniowym, gos”odar-

czym i technicznym. 

2. Na terenie wymienionym w ust. 1 ustala się: 

1) zmianę s”osobu uwytkowania budynków 
nieczynnej szkoJy, mowliwo`ć ich ”rzebudowy  
i rozbudowy; 

2) budowę nowych obiektów usJugowych; 

3) budowę obiektów i urządzeL towarzyszą-
cych, wzbogacających funkcję ”odstawową; 

4) mowliwo`ć realizacji wydzielonych lokali 

mieszkalnych dla ”otrzeb wJa`ciciela i ”racowni-

ków; 
5) mowliwo`ć zmiany funkcji budynków i urzą-

dzeL na inne funkcje związane z ”rzeznaczeniem 
podstawowym terenu. 

3. Na terenie usJug U obowiązują nastę”ujące 
zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalne, wedJug 
ustaleL rysunku ”lanu; 

2) od ”ozostaJych granic dziaJki z sąsiednimi nie-

ruchomo`ciami, niebędącymi wJasno`cią inwestora 
nalewy zachować co najmniej minimalne odlegJo`ci 
nowej zabudowy ｦ 4,0 m w ”rzy”adku `cian  

z otworami okiennymi i drzwiowymi oraz 3,0 m  

w ”rzy”adku `cian bez otworów; do”uszcza się 
utrzymanie usytuowania istniejącego budynku go-

s”odarczego `cianą bez otworów w zmniejszonej 
odlegJo`ci (ok. 1,5 m) od granicy z sąsiednią dziaJ-
ką;  

3) wskaunik ”owierzchni zabudowy w stosun-

ku do powierzchni terenu: maksymalny - 20 %; 

4) powierzchnia biologicznie czynna powinna 

stanowić nie mniej niw 25 % ”owierzchni terenu, 
niwszy wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 
do”uszcza się jeweli zostanie od”owiednio uza-

sadniony w projekcie budowlanym; 

5) nowe budynki ”owinny nawiązywać gaba-

rytami i architekturą do istniejącej i otaczającej 
zabudowy, z uwzględnieniem wymagaL techno-

logicznych, związanych z funkcją zabudowy; 
6) wysoko`ć zabudowy ｦ do dwóch kondy-

gnacji nadziemnych ”lus ”oddasze uwytkowe, nie 
większa niw 12,0 m, mierząc od ”owierzchni te-

renu do gJównej kalenicy; 
7) ”oziom ”odJogi ”arteru ustala się na wyso-

ko`ci 0,5 - 1,2 m od powierzchni terenu, z wy-

jątkiem ”rzy”adków gdy ze względów technolo-

gicznych wymagany jest inny poziom; 

8) szeroko`ć elewacji frontowej budynków: nie 
ustala się; 

9) dachy budynków: strome, dwus”adowe lub 
wielos”adowe o symetrycznym nachyleniu gJów-

nych ”oJaci ”od kątem 25  - 45 , pokryte da-

chówką lub ”odobnym materiaJem, do”uszcza się 
takwe dachy ”Jaskie w budynkach zaplecza; 

10) w realizacji obiektów usJugowych uwzględ-

nić konieczno`ć ich ”rzystosowania do korzystania 
przez osoby nie”eJnos”rawne;  

11) w zagos”odarowaniu terenu, o”rócz zabu-

dowy i urządzeL sJuwących funkcjom ”odstawo-

wym nalewy ”rzewidzieć: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 22 – 1177 – Poz. 346 

 

a) drogi wewnętrzne i ”arkingi z miejscami ”o-

stojowymi w liczbie odpowiedniej dla funkcji te-

renu, równiew dla osób nie”eJnos”rawnych, 
b) zieleL urządzoną i izolacyjną, z maksymalnym 

wykorzystaniem istniejących, starych drzewosta-

nów; wzdJuw granicy z sąsiednimi dziaJkami zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej zaleca się urzą-
dzenie ”asów zieleni krzewiastej (`redniej). 

 

 źasady obsJugi komunikacyjnej i wyposawenia 
w infrastrukturę techniczną  

 

§ 7.1. ObsJuga komunikacyjna terenu usJug U: 

zjazdami indywidualnymi ｦ nie więcej niw trzema, 
z drogi gminnej KD, biegnącej bez”o`rednio ”rzy 
granicy planu. 

2. Parametry techniczne zjazdów z drogi 
gminnej ”owinny od”owiadać wymaganiom od-

”owiednich ”rze”isów o drogach ”ublicznych. 
3. Parametry techniczne dróg wewnętrznych na-

lewy dostosować do ”ojazdów, których dojazd do 
dziaJki jest konieczny, ”owinny ”onadto umowliwiać 
awaryjny ”rzejazd samochodami ”owarniczymi. 

 

§ 8. Ustala się wskauniki liczby miejsc ”arkin-

gowych dla samochodów osobowych, wymaga-

nych w granicach terenów usJug:  
1) 2 - 4 stanowiska/100 m² ”owierzchni uwyt-

kowej usJug; 

2) 2 - 3 stanowiska/10 osób jednocze`nie ko-

rzystających z usJug; 

3) liczba miejsc ”arkingowych dla ”ojazdów 
osób nie”eJnos”rawnych: minimum 1 miejsce na 
kawdych 12 miejsc ”arkingowych; 

4) dodatkowo nalewy uwzględnić, okre`loną 
wg indywidualnych ”otrzeb, liczbę miejsc ”osto-

jowych dla autobusów. 
 

§ 9.1. Ustala się zao”atrzenie obszaru ”lanu  
w wodę dla celów bytowych, usJugowych i ”rze-

ciw”owarowych - z istniejącej gminnej sieci wo-

dociągowej. 
2. Śo”uszcza się dodatkowe zao”atrzenie  

w wodę z indywidualnego ujęcia wody ”odziemnej 
(studni), s”eJniającego wymagania ”rze”isów sani-

tarnych oraz ustawy - Prawo wodne.  

 

§ 10. W zakresie gos”odarki `ciekowej ustala się: 
1) od”rowadzenie `cieków bytowych - do plano-

wanej, zbiorowej sieci grawitacyjno - tJocznej Gminy 

Strzeleczki; tymczasowo do”uszcza się gromadzenie 
tych `cieków w bezod”Jywowym zbiorniku wybie-

ralnym, z zachowaniem wymaganych odlegJo`ci od 
granic terenu oraz od okien i drzwi zewnętrznych 
budynków i innych obiektów, od”owiednio do cha-

rakteru terenu i ”ojemno`ci zbiornika; 
2) od”rowadzenie niezanieczyszczonych wód 

o”adowych i rozto”owych z dachów i ”owierzchni 
nieutwardzonych, z dróg wewnętrznych oraz z ”ar-

kingów o ”owierzchni nie”rzekraczającej 0,1 ha - na 

wJasny teren nieutwardzony, w s”osób niepowodu-

jący zalewania sąsiednich nieruchomo`ci, z uwzględ-

nieniem warunków jakie nalewy s”eJnić ”rzy w”ro-

wadzaniu `cieków do wód lub do ziemi.  
 

§ 11. Ustala się zao”atrzenie obszaru ”lanu  
w energię elektryczną - liniami napowietrznymi  

i kablowymi niskiego na”ięcia z istniejącej stacji 
transformatorowej 15/0,4 kV ｭSmolarnia ｬ.  

 

§ 12.1. W zakresie zao”atrzenia obszaru ”lanu 
w energię cie”lną - ”rzewiduje się ogrzewanie  
z wJasnych uródeJ cie”Ja z zaleceniem stosowania 
ekologicznych no`ników (”aliwa gazowe, olejo-

we, energia elektryczna) lub niskoemisyjnych 

uródeJ cie”Ja, o”alanych ”aliwami staJymi. 
2. Śo”uszcza się korzystanie w obszarze ”lanu 

z gazu ”Jynnego i innych ”aliw ”Jynnych w sys-

temie bezprzewodowym, oraz magazynowanie 

wymienionych paliw w nadziemnych i podziem-

nych zbiornikach, lokalizowanych zgodnie z wy-

maganiami ”rze”isów szczególnych. 

 

§ 13. W zakresie telekomunikacji ”rzewiduje 
utrzymanie istniejącej linii Jączno`ci telefonicznej, 
do”uszcza się jej modernizację i wymianę, a takwe 
prowadzenie nowych linii kablowych i napo-

wietrznych.  

 

§ 14.1. W zakresie gos”odarki od”adami sta-

Jymi ustala się: 
1) gromadzenie od”adów komunalnych w kon-

tenerach i zorganizowany system wywozu na 

wysy”isko obsJugujące gminę; 
2) od”ady zaliczone do niebez”iecznych nalewy 

”rzechowywać w wyznaczonych i od”owiednio 
zabezpieczonych miejscach;  

3) ”ostę”owanie z wytwarzanymi od”adami 
niebez”iecznymi i innymi niw niebez”ieczne, oraz 
odpadami komunalnymi nieprzeznaczonymi do 

wywozu na wysy”isko obsJugujące gminę - we-

dJug decyzji i uzgodnieL wJa`ciwych organów, 
wydanych na ”odstawie ”rze”isów szczególnych. 

2. Nie stosuje się ”rze”isów ustawy o od”a-

dach w stosunku do mas ziemnych i skalnych 

usuwanych albo ”rzemieszczanych w związku  

z realizacją inwestycji zgodnych z ustaleniami 
”lanu, oraz wykorzystanych do ksztaJtowania 
”owierzchni terenów inwestycji lub niwelacji  
i rekultywacji innych terenów zdegradowanych  
w Gminie Strzeleczki. 

 

źasady ochrony `rodowiska, dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków  
  

§ 15. źakazuje się lokalizowania na obszarze 
”lanu ”rzedsięwzięć mogących zawsze i ”oten-

cjalnie znacząco oddziaJywać na `rodowisko. 
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§ 16. W obszarze ”lanu obowiązują do”uszczal-

ne ”oziomy haJasu, ”rzewidziane w ”rze”isach od-

rębnych dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, 

jednakwe haJas ”rzenikający z terenu usJug U do 

sąsiednich terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej i zagrodowej nie mowe ”rzekraczać ”ozio-

mów okre`lonych dla takich terenów.  
 

§ 17. W razie ujawnienia w czasie robót budow-

lanych i ziemnych ”rzedmiotu, co do którego istnie-

je ”rzy”uszczenie we jest on zabytkiem, nalewy nie-

zwJocznie zawiadomić O”olskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora źabytków w O”olu a jeweli nie jest to 
mowliwe - Urząd Gminy w Strzeleczkach oraz za-

bezpieczyć znalezisko i wstrzymać roboty mogące 
je uszkodzić - do czasu wydania odpowiednich za-

rządzeL.  
 

RozdziaJ 3 

Przepisy przej`ciowe i koLcowe 

 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i zagospodarowania terenów, stawki 
procentowe wzrostu warto`ci nieruchomo`ci  

 

§ 18. Śo czasu zrealizowania ustaleL ”lanu, 
tereny nim objęte nalewy uwytkować w dotych-

czasowy s”osób, ”od warunkiem we uwytkowanie 
to nie jest sprzeczne z przepisami odrębnymi. 

 

§ 19. źgodnie z art. 15 ust. 2 ”kt 12 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

ustala się stawkę ”rocentową dla naliczenia jed-

norazowej o”Jaty od wzrostu warto`ci nierucho-

mo`ci o którym mowa w art. 36 ust. 4 tej usta-

wy - dla terenu usJug U - 30%. 

 

§ 20. Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usJug we wsi Smolarnia, ”rzyjęty 
uchwaJą Nr VI/50/03 Rady Gminy w Strzelecz-

kach z dnia 27 marca 2003 r. traci moc w obsza-

rze objętym niniejszą uchwaJą. 
 

§ 21. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wój-

towi Gminy Strzeleczki. 

 

§ 22. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienni-

ku Urzędowym Województwa O”olskiego oraz na 
stronach internetowych Gminy Strzeleczki. 

 

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

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy 

 Walter Wieja 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLI/294/09 

Rady Gminy Strzeleczki 

 z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu za-

gospodarowania terenu dziaJalno`ci usJugowej we 
wsi Smolarnia w okresie wyJowenia do publiczne-

go wglądu 

 

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 ze zm.) Rada Gminy w Strzeleczkach, 

wobec braku uwag ｦ odstę”uje od rozstrzygnię-
cia w zakresie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLI/294/09  
Rady Gminy Strzeleczki 

 z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, stanowią-
cych zadania wJasne Gminy Strzeleczki, oraz za-

sad ich finansowania 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

Nr 80, ”oz. 717 ze zm.), w związku z art. 7 ust. 1 
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (Śz. U. z 2001 r. Nr 142, ”oz. 
1591 ze zm.), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Gminy 

Strzeleczki, ”rzyjmuje nastę”ujące rozstrzygnięcie  
w sprawie realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, stanowiących zadania wJasne 
Gminy Strzeleczki: 

 

1. W obszarze objętym miejscowym ”lanem 
zagospodarowania przestrzennego terenu dziaJal-

no`ci usJugowej we wsi Smolarnia nie wystę”ują 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 

stanowiące zadania wJasne Gminy Strzeleczki. 

2. Rada Gminy w Strzeleczkach, uwzględnia-

jąc ”owywsze - odstę”uje od rozstrzygnięcia  
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym. 
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 22 – 1179 – Poz. 346 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 22 – 1180 – Poz. 346 

 

 

 


