
 

 

UCHWAŁA NR XL/302/2013 

RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

z dnia 27 listopada 2013 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

fragmentu zachodniej części miasta Strzelce Opolskie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594 i 645) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, 405 i 1238), w związku z Uchwałą Nr XXXI/ 

234/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-

dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu zachodniej części miasta Strzelce 

Opolskie, Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

§ 1.1. Stwierdza się, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu zachodniej części 

miasta Strzelce Opolskie” nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Strzelce Opolskie”, przyjętego Uchwałą Nr XXIX/251/08 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 22 grudnia 2008 r.  

2. Uchwala się „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu zachodniej części miasta 

Strzelce Opolskie”, zwany dalej planem, obejmujący swymi ustaleniami działki o numerach ewidencyjnych: 

4030/9 i 4062/27 oraz części działek o numerach ewidencyjnych: 4017, 4062/25, 4062/26 i 5142/1.  

3. Granice planu określono na rysunku planu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/ 

234/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2013 r.  

4. Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały;  

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;  

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-

sami o finansach publicznych. 

§ 2.1. Następujące oznaczenia na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

2) oznaczenie terenu zawierające symbol określający przeznaczenie tego terenu;  

3) wydzielenia wewnętrzne;  

4) obszar urządzenia zielenią;  
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5) strefa oddziaływania (pas technologiczny) napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 

110 kV;  

6) strefa ochronna gazociągu średniego ciśnienia DN 125 mm CN 0,32 MPa. 

2. Następujące oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny:  

1) granica obszaru objętego planem;  

2) istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV;  

3) istniejący gazociąg średniego ciśnienia DN 125 mm CN 0,32 MPa. 

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć aktualne przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;  

2) udziale powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć udział procentowy terenów biolo-

gicznie czynnych (w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-

dać budynki i ich usytuowanie, wydanych na podstawie ustawy Prawo budowlane) w odniesieniu do po-

wierzchni działki budowlanej;  

3) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabu-

dowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, wyrażony ułamkiem dziesiętnym;  

4) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek wielkości powierzchni zabudowy 

do powierzchni działki budowlanej, wyrażony ułamkiem dziesiętnym;  

5) wydzieleniu wewnętrznym - należy przez to rozumieć wydzieloną część terenu, oznaczoną symbolem lite-

rowym: „A” lub „B”, dla której adresowane jest odrębne ustalenie lub grupa ustaleń szczegółowych uchwały;  

6) zabudowie - należy przez to rozumieć budynek w rozumieniu przepisów odrębnych lub zespół takich bu-

dynków. 

Rozdział 2 

Przepisy szczegółowe  

§ 4.1. Określa się teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczony symbolem P, w grani-

cach którego dopuszcza się:  

1) urządzenia budowlane zapewniające możliwość użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z przezna-

czeniem określonym w planie, takie jak: przyłącza i urządzenia instalacyjne (w tym służące oczyszczaniu 

lub gromadzeniu ścieków), a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;  

2) nośniki reklamowe – na zasadach określonych w § 5;  

3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, inne niż wymienione w pkt 1, w tym sieci o charakterze prze-

syłowym i rozdzielczym;  

4) terenowe urządzenia komunikacji, inne niż wymienione w pkt 1, w tym drogi wewnętrzne, stanowiące wy-

posażenie terenu i niebędące budynkami;  

5) obiekty małej architektury;  

6) zieleń. 

2. W granicach terenu, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się realizacji innych obiektów budowlanych niż 

określone w niniejszej uchwale. 

§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się nośniki reklamowe służą-

ce identyfikacji marki producenta, którego działalność gospodarcza jest prowadzona w granicach terenu P lub 

na działkach budowlanych bezpośrednio graniczących z tym terenem, w formie słupów reklamowych (pylo-

nów), przy czym:  

1) ilość słupów reklamowych nie może przekroczyć 2 w granicach każdego z wydzieleń wewnętrznych;  

2) wysokość słupa nie może przekroczyć 9 m;  

3) powierzchnia terenu zajęta przez każdy ze słupów nie może przekroczyć 4 m
2
;  
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4) nośniki reklamowe mogą być lokalizowane wyłącznie w obrębie wydzieleń wewnętrznych „A” i „B”, 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

§ 6. Określa się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) obowiązuje utrzymanie poziomu emisji substancji (wprowadzonych bezpośrednio lub pośrednio w wyniku 

działalności człowieka do wód, powietrza, gleby lub ziemi) oraz emisji energii (takich jak: hałas, wibracje, 

gazy, pyły, substancje złowonne, ścieki, niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne) - na poziomie 

nie wyższym niż określony w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;  

2) zakazuje się realizacji rodzajów przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;  

3) gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi;  

4) warstwę gleby urodzajnej (humus), przy uwzględnieniu warunków przyrodniczych oraz dostępnej techniki, 

należy zdejmować selektywnie i deponować w celu jej późniejszego wykorzystania;  

5) obszar objęty planem znajduje się w całości w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP  

nr 333 „Opole-Zawadzkie”, gromadzącego wody w triasowych utworach szczelinowo-krasowych, oraz  

w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 335 „Zbiornik Krapkowice-Strzelce Opolskie”, 

gromadzącego wody w triasowych utworach szczelinowo-porowych, w granicach których obowiązuje:  

a) nakaz stosowania rozwiązań technicznych i technologicznych eliminujących ujemny wpływ na wody 

podziemne,  

b) zakaz lokalizacji składowisk odpadów niebezpiecznych oraz składowisk odpadów innych niż niebez-

pieczne i obojętne, a także składowisk obojętnych; 

6) obszar objęty planem znajduje się w zasięgu jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej czę-

ści wód powierzchniowych (JCWP) „Jemielnica od źródła do Suchej”, o kodzie PLRW600017118889, sta-

nowiącej część scalonej części wód „Jemielnica” (SO0406), w granicach której obowiązują ustalenia wynika-

jące z „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1;  

7) obszar objęty planem znajduje się w zasięgu strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Nowej Wsi Strze-

leckiej, w granicach której obowiązują ustalenia wynikające z rozporządzenia w sprawie ustanowienia stre-

fy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Nowej Wsi Strzeleckiej, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2. 

§ 7. Określa się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-

czesnej:  

1) na obszarze objętym ustaleniami planu nie udokumentowano występowania zabytków nieruchomych ujętych 

w rejestrze zabytków oraz w gminnej ewidencji zabytków wymagających określenia zasad ich ochrony;  

2) na obszarze objętym ustaleniami planu nie udokumentowano występowania dóbr kultury współczesnej 

wymagających określenia zasad ich ochrony;  

3) zasady postępowania w przypadku odkrycia (w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych) 

przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są one zabytkiem, a także zasady prowadzenia ba-

dań archeologicznych oraz kwalifikacje osób uprawnionych do prowadzenia tych badań określają przepisy 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

§ 8. W planie nie określa się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

z uwagi na brak występowania obszarów przestrzeni publicznych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

§ 9.1. Określa się następujące zasady zagospodarowania terenu:  

1) ustala się zakaz zabudowy terenu;  

2) ustala się obszar urządzenia zielenią, na którym:  

a) obowiązuje zakaz wznoszenia zabudowy,  

b) powierzchnię terenu niezagospodarowaną w sposób określony w lit. c należy zagospodarować zielenią  

o charakterze izolacyjnym lub ozdobnym,  
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c) dopuszcza się lokalizację terenowych urządzeń komunikacji, takich jak miejsca postojowe (parkingi te-

renowe) dla pojazdów i drogi wewnętrzne, a także lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej 

oraz ogrodzeń terenu; 

3) obowiązuje zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej wynikają-

cych z przepisów odrębnych, a w szczególności zapewnienie jednostkom ratowniczo-gaśniczym:  

a) możliwości dojazdu i prowadzenia działań ratowniczych,  

b) odpowiedniego zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych, w tym:  

- właściwej ilości i sposobu rozmieszczenia hydrantów zewnętrznych przeciwpożarowych,  

- dostępu do punktów czerpania wody. 

2. W zakresie wskaźników zagospodarowania terenu ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej wynoszący 20%.  

3. W planie nie określa się wysokości zabudowy, geometrii dachów, linii zabudowy oraz gabarytów obiek-

tów ze względu na wprowadzony zakaz zabudowy terenu.  

4. W planie nie określa się maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy ze względu na wprowadzo-

ny zakaz zabudowy terenu.  

5. W planie nie określa się minimalnej liczby miejsc do parkowania ze względu na wprowadzony zakaz zabu-

dowy terenu, przy czym dopuszcza się lokalizowanie naziemnych miejsc postojowych w celu zapewnienia wła-

ściwej ilości miejsc postojowych obiektom budowlanym zlokalizowanym na przyległych działkach budowlanych.  

6. Nawierzchnię naziemnych miejsc postojowych, o których mowa w ust. 5, należy utwardzić z zastosowa-

niem takich materiałów jak: nawierzchnia bitumiczna, kostka granitowa lub betonowa, betonowe płyty pełne 

lub ażurowe, lub materiałów do nich podobnych. 

§ 10.1. Określa się następujące granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:  

1) uwzględnia się ustalenia wynikające z „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”,  

zatwierdzonego Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M. P. z 2011 r. Nr 40, poz. 451), dla ca-

łego obszaru objętego planem położonego w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) 

„Jemielnica od źródła do Suchej”, o kodzie PLRW600017118889, stanowiącej część scalonej części wód 

„Jemielnica” (SO0406);  

2) uwzględnia się ustalenia wynikające z Rozporządzenia Nr 3/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Go-

spodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wo-

dy podziemnej w Nowej Wsi Strzeleckiej, gmina Strzelce Opolskie, powiat strzelecki, województwo opol-

skie, dla obszaru objętego planem położonego w zasięgu strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej. 

2. W planie nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - z uwagi na brak udokumento-

wanego występowania takich terenów. 

§ 11. Określa się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych 

planem:  

1) ustala się:  

a) minimalną szerokość frontu działki wynoszącą 3 m,  

b) minimalną powierzchnię działki wynoszącą 4 m
2
; 

2) obowiązuje zachowanie kąta 90º dla nachylenia granic wydzielanych działek budowlanych w stosunku  

do pasa drogowego z dopuszczalną tolerancją 10º. 

§ 12. Określa się następujące szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użyt-

kowaniu, w tym zakaz zabudowy:  

1) uwzględnia się przebieg istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia  

110 kV relacji: Strzelce Piastów - Kronotex i Strzelce - Blachownia, dla których ustala się strefę oddziały-
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wania (pas technologiczny) o szerokości po 15 m na stronę, licząc od osi tych linii, zgodnie z oznaczeniem 

na rysunku planu, w granicach której:  

a) zakazuje się sadzenia drzew,  

b) obowiązują odległości w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z przepisów odrębnych; 

2) ustala się strefę ochronną o szerokości po 15 m na stronę, licząc od osi istniejącego gazociągu średniego 

ciśnienia DN 125 mm CN 0,32 MPa, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w granicach której:  

a) zakazuje się wznoszenia budynków, urządzania stałych składów i magazynów, sadzenia drzew oraz dzia-

łalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji,  

b) obowiązuje zachowanie podstawowych odległości bezpiecznych od gazociągu przewidzianych dla po-

szczególnych rodzajów obiektów terenowych w przepisach odrębnych oraz obowiązujących Normach 

Branżowych. 

§ 13.1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się, że układ 

komunikacyjny stanowią drogi wewnętrzne, nie wydzielone na rysunku planu, za pomocą których realizowane 

są powiązania z układem zewnętrznym.  

2. Określa się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:  

1) system infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem stanowią w szczególności następujące sieci  

i urządzenia:  

a) sieć wodociągowa,  

b) sieć elektroenergetyczna obejmująca napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV relacji: Strzelce 

Piastów - Kronotex i Strzelce - Blachownia oraz linie kablowe 15 kV; 

2) dopuszcza się wykorzystanie istniejących sieci infrastruktury technicznej, ich remont oraz rozbudowę;  

3) dopuszcza się budowę nowych odcinków sieci infrastruktury technicznej o charakterze przesyłowym i roz-

dzielczym, w szczególności sieci i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacji, gazow-

nictwa, ciepłownictwa oraz telekomunikacji i teleinformatyki;  

4) w przypadku kolizji istniejących sieci infrastruktury technicznej z elementami docelowego zagospodaro-

waniem terenu należy przewidzieć przełożenie tych sieci na zasadach określonych w przepisach odrębnych;  

5) w zakresie zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych obowiązują ustalenia § 9 ust. 1 pkt 3;  

6) wody opadowe i roztopowe należy odprowadzać zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 14. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny wymagające określenia sposobu i terminu 

ich tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania.  

§ 15. Określa się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%. 

Rozdział 3 

Przepisy końcowe  

§ 16. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie objętym 

ustaleniami niniejszej uchwały, w granicach określonych w § 1 ust. 2, tracą moc:  

1) Uchwała Nr XXXVIII/350/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2005 r. w spra-

wie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie 

– w rejonie ulicy Strzelców Bytomskich (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 r. Nr 78, poz. 2420);  

2) Uchwała Nr XLVIII/419/06 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu południowej obwodnicy miasta Strzelce 

Opolskie w ciągu drogi krajowej nr 94 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2006 r. Nr 74, poz. 2285). 
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§ 17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.  

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Opolskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Strzelcach Opolskich.  

  

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

Bogusław Farion 
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XL/302/2013  

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  

z dnia 27 listopada 2013 r.  

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 7 – Poz. 2803



Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XL/302/2013  

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  

z dnia 27 listopada 2013 r.  

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag  

wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

fragmentu zachodniej części miasta Strzelce Opolskie 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, 405 i 1238), art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645), Rada Miejska w Strzelcach Opol-

skich rozstrzyga, co następuje:  

1. Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu zachodniej części miasta 

Strzelce Opolskie” (wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko) został wyłożony do publicznego wglądu  

w dniach od 9 września do 7 października 2013 r. W ustalonym terminie do dnia 21 października 2013 r.,  

w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogły 

składać uwagi, nie wpłynęły żadne uwagi, które mogłyby podlegać rozpatrzeniu przez Burmistrza Strzelec Opol-

skich w trybie przewidzianym w art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Biorąc 

pod uwagę powyższe, Burmistrz Strzelec Opolskich stwierdził brak podstaw do sporządzenia listy nieuwzględ-

nionych uwag, o której mowa w art. 17 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

2. W związku z brakiem uwag wniesionych do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego fragmentu zachodniej części miasta Strzelce Opolskie”, Rada Miejska w Strzelcach Opolskich 

stwierdza brak przedmiotu do dokonania rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag.  

3. Niniejsze rozstrzygnięcie nie wywołuje skutków polegających na konieczności ponowienia jakiejkolwiek 

z czynności, o których mowa w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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Załącznik Nr 3  

do Uchwały Nr XL/302/2013  

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  

z dnia 27 listopada 2013 r.  

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,  

oraz 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 zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, 405 i 1238), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645), art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listo-

pada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127,  

poz. 857, z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 207, poz. 1230 i Nr 234, poz. 1385, z 2012 r. poz. 354 oraz z 2013 r. 

poz. 193), Rada Miejska w Strzelcach Opolskich rozstrzyga, co następuje:  

1. W „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu zachodniej części miasta Strzelce 

Opolskie” nie zapisano inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, 

których sposób realizacji oraz zasady finansowania wymagają rozstrzygnięcia.  

2. W związku z brakiem zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych gminy, Rada Miejska w Strzelcach Opolskich stwierdza brak przedmiotu do dokonania 

rozstrzygnięcia o sposobie realizacji tych inwestycji oraz zasadach ich finansowania. 
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