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UCHWAIA NR XXXIIł264/09 

 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

 

 z dnia 25 lutego 2009 r. 

  

w s”rawie uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu górniczego  
ｭStrzelce O”olskie Aｬ  

 

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

8 marca 1990 rŁ “ sam“rządzie 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) oraz art.20  ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu 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; 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r Nr 199, 

poz.1227, Nr 201, poz.1237, Nr 220, poz. 1413), 

w związku z uchwaJą Nr XXł207ł04 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 26 marca 2004 r.  

w s”rawie ”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego te-

renu górniczeg“ ｭStrzelce O”“lskie Aｬ, ”“ stwier-

dzeniu jeg“ zg“dn“`ci z ustaleniami Studium uwa-

runk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rze-

strzennego Gminy Strzelce Opolskie, Rada Miejska 

w Strzelcach Opolskich uchwala, co nastę”uje: 
 

RozdziaJ 1 

Prze”isy ogólne 

  

§ 1Ł1Ł Uchwala się miejsc“wy ”lan zag“s”“da-

r“wania ”rzestrzenneg“ terenu górniczeg“ ｭStrzelce 
Opolskie Aｬ, zwany dalej planem. 

2. Granice “bszaru “bjęteg“ ”lanem “znacz“n“ 
na rysunku ”lanu, stan“wiącym zaJącznik graficzny 

d“ niniejszej uchwaJyŁ 
3. źaJącznikami d“ niniejszej uchwaJy są: 
1) zaJącznik nr 1 ｦ rysunek ”lanu s”“rządz“ny 

na mapach zasadniczych w skali 1 : 2000, stano-

wiący integralną czę`ć uchwaJy; 
2) zaJącznik nr 2 ｦ r“zstrzygnięcie “ s”“s“bie 

rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 

3) zaJącznik nr 3 ｦ r“zstrzygnięcie “ s”“s“bie 
realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą d“ zadaL 
wJasnych gminy “raz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

4. W granicach “bszaru “bjęteg“ ”lanem nie wy-

stę”ują nastę”ujące tereny, które “kre`la się “bo-

wiązk“w“, zg“dnie z artŁ 15 ustŁ 2 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ 
zm.): 

1) d“ których st“suje się wymagania wynikające 
z ”“trzeb ksztaJt“wania ”rzestrzeni ”ublicznych; 

2) ”“dlegające “chr“nie ustal“ne na ”“dstawie 
“drębnych ”rze”isów: 

a) tereny naraw“ne na niebez”ieczeLstw“ ”“wo-

dzi, 

b) tereny zagr“w“ne “suwaniem się mas ziem-

nych, r“zumiane jak“ tereny naraw“ne na nagJe 
”rzemieszczenie się mas ziemnych ”“wierzchni“wej 
zwietrzeliny i mas skalnych ”“dJ“wa s”“wodowane 

siJami ”rzyr“dy lub dziaJaln“`cią czJ“wieka nie 
związaną z ”owierzchni“wą eks”l“atacją wa”ieni 
triasowych; 

3) wymagające “kre`lenia szczegóJ“wych zasad 
i warunków scalania nieruch“m“`ciŁ 

 

§ 2Ł1Ł Nastę”ujące “znaczenia graficzne na ry-

sunku ”lanu są ustaleniami “b“wiązującymi planu: 

1) “znaczenia “gólne: 
- granica “bszaru “bjęteg“ ”lanem; 
2) ”rzeznaczenie terenów:  
a) linie r“zgraniczające tereny “ równym ”rzezna-

czeniu i równych zasadach zag“s”“dar“wania,  

b) “znaczenia ”“szczególnych terenów zawiera-

jące: 
- symb“l “kre`lający ”rzeznaczenie terenu, o 

równym ”rzeznaczeniu i równych zasadach zag“s”o-

darowania, 

- k“lejny numer terenu, wyrówniający g“ s”“`ród 
innych terenów, 

3) “znaczenia d“tyczące zasad “chr“ny i ksztaJ-
t“wania Jadu ”rzestrzenneg“ ｦ granice zwaJowisk; 

4) “znaczenia d“tyczące zasad “chr“ny `r“do-

wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) granica obszaru przewidzianego do rekulty-

wacji w kierunku le`nym (r1), 
b) granica obszaru przewidzianego do rekulty-

wacji w kierunku r“lnym w f“rmie uwytku zielonego 

(r2), 

c) granica obszaru przewidzianego do rekulty-

wacji w kierunku le`nym lub r“lnym w f“rmie uwyt-

ku zielonego (r3), 
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d) ”asy “chr“nne wyJącz“ne z dziaJaln“`ci eks-

ploatacyjnej; 

5) “znaczenia d“tyczące granic i s”“s“bów za-

g“s”“dar“wania terenów lub “biektów ”“dlegają-
cych ochronie, ustal“nych na ”“dstawie ”rze”isów 

“drębnych: 
a) granica terenu górniczeg“, 
b) granica “bszaru górniczeg“, 
c) granica zJ“wa ud“kument“waneg“, 
d) “bszar filaru “chr“nneg“ wyJącz“ny z eks”lo-

atacji. 

2. P“z“staJe “znaczenia graficzne na rysunku 
”lanu, które nie są “b“wiązującymi ustaleniami 
planu: 

1) obszar o “granicz“nych m“wliw“`ciach wyko-

rzystania r“bót strzaJ“wych; 

2) obszar przewidywany do urabiania mecha-

nicznego; 

3) “znaczenia związane z “ddziaJywaniem sto-

s“wania r“bót strzaJ“wych: 
a) strefa r“zrzutu “dJamków skalnych, 
b) strefa udarowej fali powietrznej, 

c) strefa drgaL sejsmicznych; 

4) linie elektr“energetyczne na”“wietrzne `red-

nieg“ na”ięcia; 

5) sieć w“d“ciąg“waŁ 
3. Oznaczenia wymieni“ne w ustŁ 2 ”“siadają 

charakter informacyjny. 

 

§ 3Ł Nastę”ujące “kre l̀enia st“s“wane w uchwale 
“znaczają: 

1) dach o symetrycznie nachylonych ”oJaciach ｦ 

dach “ jednak“wym kącie nachylenia gJównych 

”“Jaci budynku “raz symetrii ukJadu gJównych ”o-

Jaci w ”Jaszczyunie `ciany usytu“wanej w linii za-

bud“wy lub będącej elewacją fr“nt“wą; 
2) filar ochronny ｦ czę`ć zJ“wa k“”aliny, wyJą-

czona z eksploatacji w celu ochrony zabudowy wsi 

Śziewk“wice, zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi do-

tyczącymi wydobywania kopalin; 

3) kąt nachylenia ”oJaci dachowych - kąt miesz-
czący się w zakresie “kre`l“nym w ”rze”isach 
szczegóJ“wych uchwaJy, jednak“wy dla ”“szcze-

gólnych elementów budynku; 
4) linia rozgraniczająca - linia r“zgraniczająca te-

reny “ równym ”rzeznaczeniu i równych zasadach 

zag“s”“dar“wania, której ”rzebieg “kre`l“ny na 
rysunku ”lanu ma charakter wiąwący i nie m“we 
ulegać ”rzesunięciu w ramach realizacji planu; 

5) plan ｦ ustalenia dotyczące “bszaru “kre`lo-

neg“ w § 1 uchwaJy; 
6) powierzchnia zabudowy ｦ powierzchnia tere-

nu zajęta ”rzez budynek w stanie wyk“Lczonym, 

liczona w rzucie przyziemia, mierzonego w przekro-

ju ”“zi“mym budynku na wys“k“`ci 1 m; 
7) ”rze”isy odrębne ｦ aktualne przepisy ustaw 

wraz z aktami wyk“nawczymi, a takwe ratyfik“wa-

ne um“wy międzynar“d“we, ”raw“dawstw“ “rga-

nizacji i “rganów międzynar“d“wych, których 

Rzecz”“s”“lita P“lska jest czJ“nkiem “raz ”raw“ 
Unii śur“”ejskiej “b“wiązujące w regul“wanej dzie-

dzinie; 

8) przeznaczenie podstawowe ｦ przeznaczenie 

będące d“minującą f“rmą wyk“rzystania terenu 

oraz obiektów z nim związanych; 
9) ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ przeznaczenie 

inne niw ”“dstaw“we, które uzu”eJnia lub wzb“ga-

ca ”rzeznaczenie ”“dstaw“we i nie wystę”uje sa-

modzielnie na danym terenie; 

10) stawka procentowa - stawka procentowa,  

“ której m“wa w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717  

z ”óunŁ zmŁ); 
11) teren ｦ “bszar “ “kre`l“nym ”rzeznaczeniu  

i zasadach zagospodarowania, wydzielony na ry-

sunku ”lanu liniami r“zgraniczającymi i “znacz“ny 
symbolem; 

12) urządzenia towarzyszące ｦ urządzenia bu-

d“wlane, budynki garaw“we, g“s”“darcze i higie-

niczno ｦ sanitarne, urządzenia infrastruktury tech-

nicznej i komunikacji “raz “biekty maJej architektu-

ry; 

13) usJugi ”odstawowe - usJugi sJuwące miesz-

kaLc“m wsi, sJuwące d“ wyk“nywania funkcji ad-

ministracyjnych i biur“wych, zdr“wia, bank“w“`ci  
i Jączn“`ci, handlu detaliczneg“ i gastr“n“mii, 
“`wiaty, kultury i rekreacji “raz rzemi“sJa nieuciąw-
liweg“, takieg“ jak zakJady fryzjerskie, krawieckie 
lub inne o podobnym charakterze; 

14)  usJugi ”onad”odstawowe ｦ usJugi “ zakre-

sie szerszym niw bez”“`rednia “bsJuga ”“trzeb 
mieszkaLców wsi, w dziedzinach, “ których m“wa 
w ”kt 16, a takwe takich jak hotelarstwo, sport lub 

inne o podobnym charakterze; 

15) wskaunik zabudowy dziaJki ｦ wart“`ć sta-

n“wiąca st“sunek Jącznej ”“wierzchni zabudowy 

zl“kaliz“wanej na dziaJce bud“wlanej, d“ ”o-

wierzchni tej dziaJki; 
16) wysoko`ć zabudowy ｦ wys“k“`ć “biektu 

mierzona w metrach w linii elewacji frontowej od 

poziomu terenu (w odniesieniu do gruntu rodzime-

g“) i “dn“sząca się d“ kalenicy “biektu w wy”adku 
dachu str“meg“ lub ”eJnej wys“k“`ci “biektu  
w wy”adku dachu ”Jaskieg“ iłlub wyraw“na w il“`ci 
kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem; 

17) zieleL urządzona - ksztaJt“wane zes”“Jy zie-

leni “ zrównic“wanej wys“k“`ci, “ funkcjach 
ozdobnych i ochronnych; 

18) zwaJowiska wewnętrzne i zewnętrzne - ob-

szary ”rzeznacz“ne d“ zwaJ“wania gleby, mas 
nadkJad“wych ziemnych i skalnych, ”rzer“stów 
wystę”ujących w zJ“wu “raz ”“zagatunk“wych 
r“dzajów kruszywa Jamaneg“; wywej wymieni“nych 
mas skalnych nie nalewy trakt“wać jak“ “d”adów 
w r“zumieniu ”rze”isów “ “d”adach; masy te zwa-

J“wane będą zg“dnie z ”r“jektem zag“s”“dar“wa-



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 30 – 2059 – Poz. 528 

 

nia zJ“wa i ”r“jektem rekultywacji wyrobiska poeks-

ploatacyjnego. 

 

§ 4Ł1Ł Ustala się linie r“zgraniczające tereny  
“ równym ”rzeznaczeniu i równych zasadach zago-

spodarowania zgodnie z oznaczeniem na rysunku 

planu. 

2. Ustala się nastę”ujące tereny, wyznacz“ne li-
niami r“zgraniczającymi: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej z usJugami, “znacz“ne na rysunku ”lanu symbo-

lem MU; 

2) teren powierzchniowej eksploatacji wapieni 

triasowych, oznaczony na rysunku planu symbolem 

PG; 

3) tereny rolne - ”“la, Jąki i ”astwiska, “znaczo-

ne na rysunku planu symbolem R; 

4) tereny lasów i d“lesieL, “znacz“ne na rysun-

ku planu symbolem ZL; 

5) teren cmentarza, oznaczony na rysunku planu 

symbolem ZC; 

tereny dróg ”ublicznych, w tym: 
6) tereny dróg d“jazd“wych, “znacz“ne na ry-

sunku planu symbolem KDd; 

7) tereny dróg trans”“rtu r“lnego, oznaczone na 

rysunku planu symbolem KDr. 

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-

nów, wymienionych w ust. 2, “kre`l“n“ w ”rze”i-

sach szczegóJ“wych uchwaJyŁ 
 

§ 5Ł Ustala się nastę”ujące “gólne zasady 
“chr“ny i ksztaJt“wania Jadu ”rzestrzennego: 

1) dopuszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę lub 
nadbud“wę istniejących budynków zg“dnie z “bo-

wiązującymi ”rze”isami “drębnymi “raz zg“dnie z 
przepisami szczegóJ“wymi uchwaJy; 

2) dla istniejących terenów zabud“wanych, któ-
re ”“siadają mniejsze niw ustal“ne w ”lanie wskau-
niki powierzchni biologicznie czynnej - zakazuje się 
pomniejszania powierzchni biologicznie czynnej; 

3) d“”uszcza się sytu“wanie budynków bez”o-

`redni“ ”rzy granicy dziaJek, w tym budynków ga-

raw“wych i g“s”“darczych jak“ “biekty bliuniacze; 
4) budynki na dziaJce bud“wlanej nalewy sytu-

“wać w s”“sób nastę”ujący: 
a) równ“legleł”r“st“”adle d“ granic dziaJki, 
b) w ”rzy”adku dziaJki “ nieregularnych grani-

cach - tak, aby c“ najmniej jedna z zewnętrznych 

`cian k“nstrukcyjnych budynku byJa równ“legJa d“ 
jednej z linii ”“dziaJu dziaJki budowlanej; 

5) w “dniesieniu d“ zabud“wy bliuniaczej, “bo-

wiązuje zasada ｭlustrzaneg“ “dbiciaｬ, ”“”rzez za-

ch“wanie symetrii ”“dstaw“wych elementów r“z-

”lan“wania rzutu “biektu, ukJadu elewacji (r“z”la-

n“wania i ”r“”“rcji “tw“rów “kiennych i drzwio-

wych) oraz jednakowej geometrii dachu. 

 

§ 6Ł Ustala się nastę”ujące “gólne zasady 
“chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy i kraj“brazu kulturo-

wego: 

1) zakazuje się “d”r“wadzania nie“czyszcz“nych 
`cieków d“ gruntu, wód grunt“wych “raz ”o-

wierzchniowych; 

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symb“lami MU, ustala się zakaz l“kalizacji rodzajów 
przedsięwzięć m“gących znacząc“ “ddziaJywać na 
`r“d“wisk“: 

a) m“gących zawsze znacząc“ “ddziaJywać na 
`r“d“wisk“, 

b) m“gących ”“tencjalnie znacząc“ “ddziaJywać 
na `r“d“wisk“, jeweli “b“wiązek “ceny “ddziaJywa-

nia ”rzedsięwzięcia na `r“d“wisk“ z“stanie stwier-

dz“ny ”rzez “rgan wJa`ciwy d“ wydania decyzji  

“ `r“d“wisk“wych uwarunk“waniach; 

3) ograniczenia, “kre`l“ne w ”kt 2, nie d“tyczą 
inwestycji związanych z realizacją dróg ”ublicz-

nych, ”arkingów “raz sieci i urządzeL infrastruktury 
technicznej; 

4) ”rzed ”“djęciem dziaJaln“`ci na “bszarach 
wyznacz“nych w ”lanie, ustala się “b“wiązek zdję-
cia warstwy ”róchniczej z czę`ci ”rzeznacz“nej ”“d 
obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, 

a nastę”nie “d”“wiednie jej zagospodarowanie; 

5) “bszar “bjęty ”lanem znajduje się w zasięgu 
GJównych źbi“rników Wód P“dziemnych: 

a) GZWP nr 333 ｦ Zbiornik Opole - Zawadzkie, 

b) GźWP nr 335 ｭźbi“rnik Kra”k“wice ｦ Strzel-

ce O”“lskieｬ; 
6) zasady “chr“ny wód ”“dziemnych “kre`lają 

”rze”isy “drębneŁ 
 

§ 7Ł Ustala się nastę”ujące zasady “chr“ny 
dziedzictwa kultur“weg“ i zabytków “raz dóbr kul-

tury ws”óJczesnej - w ”rzy”adku wystą”ienia za-

bytków lub “biektów arche“l“gicznych nalewy ”o-

wiad“mić W“jewódzkieg“ K“nserwat“ra źabytków 
w Opolu, zgodnie z przepisami “drębnymiŁ  

 

§ 8Ł Ustala się nastę”ujące, “gólne zasady i wa-

runki ”“dziaJu nieruch“m“`ci “bjętych ”lanem miej-

scowym: 

1) ”“dziaJu na dziaJki bud“wlane nalewy d“ko-

nywać zg“dnie z zasadami “kre`l“nymi w ”rze”i-

sach szczegóJ“wych uchwaJy, “d”“wiedni“ dla 
poszczególnych terenów; 

2) d“”uszcza się “dstę”stw“ “d ”arametrów 
“kre`l“nych w ”rze”isach szczegóJ“wych uchwaJy 
dla dziaJek które w chwili wej`cia w wycie niniejszej 
uchwaJy są zabud“wane lub ”“siadają wcze`niej 
ustal“ne ”“dziaJy nieruch“m“`ci; 

3) d“”uszcza się dla “bszaru “bjęteg“ ustale-

niami ”lanu, wydzielanie dziaJek ”rzeznacz“nych 
”“d l“kalizację urządzeL infrastruktury technicznej  
i komunikacji w ramach innego przeznaczenia pod-

staw“weg“; wielk“`ć tych dziaJek nalewy ustalać  
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w d“st“s“waniu d“ ”arametrów technicznych tych 

urządzeL i ”“trzeb ich “bsJugi; 
4) d“”uszcza się “dstę”stw“ “d “kre`l“nych  

w ustaleniach szczegóJ“wych ”lanu zasad lub za-

kazu ”“dziaJu w ”rzy”adku, gdy wydzielenie nieru-

ch“m“`ci ma na celu ”“”rawę warunków zag“s”o-

dar“wania terenu dziaJek ”rzylegJych, poprzez przy-

Jączenie dziaJek sam“dzielnie niedających się  
w racj“nalny s”“sób zag“s”“dar“wać zg“dnie  
z ustaleniami planu oraz zgodnie z przepisami od-

rębnymi w zakresie g“s”“darki nieruch“mo`ciami; 
5) w ”rzy”adku, gdy ”“wierzchnia dziaJki ”“dle-

gającej ”“dziaJ“wi uniem“wliwia wydzielenie dziaJek 
“ ”arametrach “kre`l“nych w ustaleniach szczegó-
J“wych ”lanu, d“”uszcza się ”“mniejszenie ”o-

wierzchni nie więcej niw jednej z n“w“ wydziela-

nych dziaJek maksymalnie “ 20% minimalnej ”o-

wierzchni. 

 

§ 9Ł1Ł Ustala się nastę”ujące, “gólne zasady 
“bsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

1) sieci uzbr“jenia techniczneg“ m“wna sytu-

“wać w liniach r“zgraniczających dróg za zg“dą 
zarządcy terenu; 

2) w uzasadni“nych względami technicznymi 
bądu bez”ieczeLstwa ”rzy”adkach, d“”uszcza się 
usytu“wanie wybranych elementów sieci ”“za li-
niami r“zgraniczającymi dróg; 

3) nalewy za”ewnić d“stę” d“ urządzeL infra-

struktury technicznej; 

4) d“”uszcza się m“wliw“`ć l“kalneg“ wyk“rzy-

stania istniejących sieci ”“ u”rzednim s”rawdzeniu 

ich stanu technicznego; 

5) dla celów ”rzemysJ“wych d“”uszcza się m“w-
liw“`ć realizacji niezalewnych systemów za“”atrze-

nia w infrastrukturę techniczną; 
6) w ”rzy”adku zaistnienia k“nfliktu ”“między 

obiektami sieciowymi a projektowanym zainwe-

st“waniem terenu, d“”uszcza się ”rzeJ“wenie lub 

kablowanie sieci, na zasadach i warunkach uzgod-

ni“nych z zarządcą sieci. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady za“”atrzenia  
w energię elektryczną: 

1) d“”uszcza się r“zbud“wę sieci elektr“energe-

tycznej, w tym na”“wietrznej i kabl“wej, w s”“sób 
za”ewniający “bsJugę wszystkich istniejących  
i ”r“jekt“wanych “bszarów zabudowy; 

2) w zag“s”“dar“waniu terenów znajdujących 
się ”“d na”“wietrznymi liniami elektr“energetycz-

nymi lub d“ nich ”rzylegających, nalewy zach“wać 
“dlegJ“`ci i “graniczenia zg“dnie z ”rze”isami “d-

rębnymi; 

3) wyznacza się strefę k“rytarza na”“wietrznych 
linii elektr“energetycznych `rednieg“ na”ięcia 15 kV, 

”“ 8 m “d “si skrajnej linii, w granicach którego 

zakazuje się l“kalizacji zabudowy “raz trwaJeg“ 
zadrzewienia; 

4) w przypadku zmiany przebiegu napowietrz-

nych linii elektr“energetycznych `rednieg“ na”ięcia 

15 kV, wyznacz“ne strefy, “ których m“wa  
w ”kt1, st“suje się “d”“wiedni“ - dla zmienionego 

przebiegu lini; 

5) w przypadku skablowania napowietrznych linii 

elektr“energetycznych `rednieg“ na”ięcia 15 kV, 
strefy, “ których m“wa w ”kt 1, ”rzestają być 
“b“wiązujące; 

6) d“”uszcza się ”rzeJ“wenie lub kabl“wanie sieci 
”rzebiegającej ”rzez teren “znacz“ny na rysunku 

planu symbolem PG1, na zasadach i warunkach 

uzg“dni“nych z zarządcą sieci; 

7) d“”uszcza się l“kalizację stacji transformato-

r“wych na terenach wJasnych inwestora. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady za“”atrzenia  
w w“dę: 

1) ustala się r“zbud“wę gminnej sieci w“d“cią-
g“wej w s”“sób za”ewniający “bsJugę wszystkich 

istniejących i ”r“jekt“wanych “bszarów zabud“wy; 
2) zaopatrzenie w w“dę “dbywać się będzie ”o-

”rzez w“d“ciąg gminny; 
3) sieci w“d“ciąg“we nalewy ”r“jekt“wać 

uwzględniając wymagania ”rzeciw”“war“we, zg“d-

nie z ”rze”isami “drębnymi; 
4) d“”uszcza się ”rzeJ“wenie lub likwidację sieci 

w“d“ciąg“wej ”rzebiegającej ”rzez teren “znaczo-

ny na rysunku planu symbolem PG1, w uzgodnieniu 

z zarządcą sieciŁ 
4. Ustala się nastę”ujące zasady “d”r“wadzenia 

`cieków:  
1) ustala się bud“wę gminnej sieci kanalizacyjnej 

w s”“sób za”ewniający “bsJugę wszystkich istnie-

jących i ”rojekt“wanych “bszarów zabud“wy; 
2) `cieki byt“we i k“munalne, których d“”usz-

czalny skJad “kre`lają ”rze”isy “drębne, nalewy 
“d”r“wadzać za ”“`rednictwem sieci kanalizacji 
“góln“s”Jawnej lub r“zdzielczej, d“ “czyszczalni 
`cieków; 

3) d“ czasu realizacji kanalizacji, `cieki byt“we 
nalewy “d”r“wadzać d“ szczelnych zbi“rników bez-

“d”Jyw“wych, a wszelkie dziaJania w zakresie go-

s”“darki `ciek“wej muszą być ”“wadz“ne zg“dnie 
z przepisami odrębnymiŁ 

5. Ustala się nastę”ujące zasady “d”r“wadzania 
wód “”ad“wych i r“zt“”“wych: 

1) ustala się r“zbud“wę sieci kanalizacji desz-

cz“wej w s”“sób za”ewniający “bsJugę wszystkich 

istniejących i ”r“jekt“wanych “bszarów zabud“wy; 
2) d“ czasu r“zbud“wy i m“dernizacji istniejące-

go systemu kanalizacji deszczowej, wody opadowe 

i r“zt“”“we “d”r“wadzane będą na terenach uzbro-

jonych do istniejących “dcinków kanalizacji desz-

cz“wej, a z ”“z“staJeg“ terenu ”“wierzchni“w“  
w teren lub d“ istniejących wód ”owierzchniowych 

i urządzeL w“dnych; 
3) d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie wód “”a-

d“wych i r“zt“”“wych w “brębie dziaJki; 
4) kawdy teren, na którym m“we d“j`ć d“ zanie-

czyszczenia powierzchni substancjami ropopochod-

nymi lub innymi substancjami chemicznymi, nalewy 
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utwardzić i skanaliz“wać, a ”“wstaJe `cieki “d”ro-

wadzić zg“dnie z ”rze”isami “drębnymiŁ 
6. Ustala się nastę”ujące zasady w zakresie 

usuwania “d”adów staJych: 
1) wywóz “d”adów k“munalnych “dbywać się 

będzie na z“rganiz“wane gminne skJad“wisk“ “d-

”adów; 
2) “d”ady ”“wstaJe w wyniku dziaJaln“`ci go-

s”“darczej nalewy ”“ddać “dzysk“wi lub unieszko-

dliwieniu, zgodnie z prze”isami “drębnymi; 
3) wytwórcy “d”adów z“b“wiązani są d“ sto-

s“wania techn“l“gii minimalizujących ”“wstawanie 

“d”adów i “graniczających ich uciąwliw“`ć dla `ro-

dowiska. 

7. Ustala się nastę”ujące zasady za“”atrzenia w 
cie”J“: 

1) “biekty w “bszarze “bjętym ”lanem za“”a-

trywane będą z indywidualnych lub gru”“wych 
uródeJ za“”atrzenia w cie”J“, w “”arciu “ zasilanie: 

a) gazem z sieci gazowej, 

b) energią elektryczną, 
c) ”aliwami ”Jynnymi, 
d) ”aliwami staJymi z zast“s“waniem techn“l“gii 

“ wys“kiej s”rawn“`ci grzewczej i niskiej emisji 
zanieczyszczeL d“ atm“sfery, 

e) ukJadami mieszanymi wyk“rzystującymi “dna-

wialne uródJa energii w ”“staci baterii sJ“necznych 

“raz uródeJ energii “ których m“wa w litŁ a - d; 

2) zbiorniki stacjonarne na paliwo gazowe lub 

“lej“we nalewy l“kaliz“wać w granicach wJasno`ci, 
zg“dnie z ”rze”isami “drębnymiŁ 

8. Ustala się nastę”ujące zasady za“”atrzenia  
w gaz:  

1) d“”uszcza się bud“wę sieci gaz“wej `rednie-

g“ ci`nienia w s”“sób niek“lidujący z istniejącą 
zabud“wą; za“”atrzenie w gaz ziemny ”“winn“ 
być ”“”rzedz“ne analizą “”Jacaln“`ci ”rzedsięwzię-
cia; 

2) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza 

się k“rzystanie ze zbi“rników stacj“narnych l“kali-
z“wanych w granicach wJasn“`ci, zg“dnie z ”rze-

”isami “drębnymiŁ 
9. Ustala się nastę”ujące zasady r“zw“ju sieci 

telekomunikacyjnej: 

1) d“”uszcza się r“zbud“wę lub l“kaliz“wanie 
nowej sieci telekomunikacyjnej; 

2) zakazuje się l“kalizacji urządzeL ”rzekauniko-

wych telek“munikacji, w tym k“nstrukcji wiewo-

wych i stacji baz“wych telef“nii k“mórk“wejŁ 
 

RozdziaJ 2 

Prze”isy szczegóJowe 

 

§ 10Ł1Ł Ustala się teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej z usJugami, oznaczony na ry-

sunku planu symbolem MU, dla któreg“ “b“wiązuje 
przeznaczenie: 

1) podstawowe:  

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) usJugi ”“dstaw“we, ”“nad”“dstaw“we; 
2) uzu”eJniające: 
a) teren“we urządzenia s”“rt“w“ ｦ rekreacyjne, 

b) urządzenia t“warzyszące “raz zieleLŁ 
2. Ustala się nastę”ujące zasady “chr“ny i ksztaJ-

t“wania `r“d“wiska, ”rzyr“dy i kraj“brazu kultur“we-

go: 

1) “b“wiązuje utrzymanie ”“zi“mu haJasu ”“ni-

wej d“”uszczalneg“ lub na ”“zi“mie “kre`lonym  

w ”rze”isach “drębnych - jak dla terenów zabudo-

wy mieszkani“wej jedn“r“dzinnej z usJugami rze-

mie`lniczymi; 

2) dziaJaln“`ć realizująca ustalenia niniejszeg“ 
”lanu nie m“we ”“w“d“wać uciąwliw“`ci na tere-

nach sąsiednich “raz ”“nadn“rmatywneg“ “bciąwe-

nia `r“d“wiska ”“za granicami dziaJki, d“ której 
inwestor posiada tytuJ ”rawny; 

3) r“związania techniczne inwestycji znajdują-
cych się w granicach terenu górniczeg“ ｭStrzelce 
O”“lskie Aｬ, muszą uwzględniać ewentualną ”o-

trzebę d“st“s“wania k“nstrukcji “biektów bud“w-

lanych i bud“wli d“ skutków r“bót strzaJ“wychŁ 
3. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 

ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“darowania 

terenu: 

1) d“”uszcza się m“dernizację w zakresie r“zbu-

d“wy istniejących budynków zg“dnie z ”rze”isami 

“drębnymi; 

2) d“”uszcza się zabud“wę w ukJadzie w“lno-

st“jącym; 
3) zakazuje się l“kaliz“wania zabud“wy w ukJa-

dzie szeregowym; 

4) w zakresie ksztaJt“wania dachów, ustala się: 
a) “b“wiązek st“s“wania dachów str“mych,  

“ symetrycznie nachyl“nych ”“Jaciach, dwus”ado-

wych, naczóJk“wych lub wiel“s”ad“wych, jak“ 
”“wtórzenie ukJadu dachu dwus”adowego, 

b) kąt nachylenia ”“Jaci dach“wych w ”rzedzia-

le: 35° - 50°, 
c) zakaz st“s“wania dachów “ ”“Jaciach mijają-

cych się na wys“k“`ci kalenicy,  

d) “b“wiązek st“s“wanie dachówki ceramicznej 
lub materiaJem imitującym dachówkę; 

5) d“”uszcza się “dstę”stw“ “d wym“gów 
“kre`l“nych w ”kt 4 dla elementów budynków 
mieszkalnych takich jak wykusze, przekrycia tara-

sów, werandy itp.; 

6) wys“k“`ć zabud“wy nie m“we ”rzekr“czyć 
dwóch k“ndygnacji nadziemnych “raz 9 m, przy 

czym drugą k“ndygnację m“we stan“wić wyJącznie 
”“ddasze uwytk“we; 

7) maksymalny wskaunik zabud“wy dziaJki wy-

nosi 0,25; 

8) minimalny udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie 
czynnej wynosi 0,30 powierzchni dziaJki; 

9) wszelkie inwestycje, roboty budowlane w gra-

nicach terenu górniczeg“ wymagają uzg“dnienia  

z Urzędem Górniczym. 
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4. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki po-

dziaJu nieruch“m“`ci: 
1) minimalna szer“k“`ć dziaJki wyn“si 20 m; 
2) ”“wierzchnia dziaJki nie m“we być mniejsza 

niw 1200 m2; 

3) d“”uszcza się d“k“nywanie wtórnych ”“dzia-

Jów, ”rzy czym ”“wierzchnia dziaJek ”“ ”odziale 

nie m“we być mniejsza niw 1000 m2; 

4) wydzielenie nieruch“m“`ci ”rzeznacz“nych 
”“d zabud“wę musi być ”“”rzedz“ne wydzieleniem 

niezbędnych d“jazdów; 
5) “b“wiązują “gólne warunki ”“dziaJu nieru-

ch“m“`ci, “ których m“wa w § 8Ł 
5. Ustala się nastę”ujące zasady m“dernizacji, 

r“zbud“wy i bud“wy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej: 

1) nalewy za”ewnić w ramach dziaJki bud“wlanej 
nastę”ującą il“`ć miejsc ”arking“wych (wliczając 
miejsca ”arking“we w garawach): 

a) 2 miejsca na jedno mieszkanie, 

b) 1 miejsce na 4 miejsca noclegowe, 

c) 1 miejsce na kawde r“z”“częte 30 m2 po-

wierzchni uwytk“wej usJug, lecz nie mniej niw  
2 miejsca postojowe; 

2) d“ bilansu miejsc ”“st“j“wych d“”uszcza się 
wliczenie miejsc parkingowych zlokalizowanych  

w czę`ci fr“nt“wej dziaJki, ”“za granicą ”lanu; 
3) wy”“sawenie w infrastrukturę techniczną “d-

bywać się będzie na warunkach “kre`l“nych w § 9Ł 
6. Ustala się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci 

25%. 

 

§ 11Ł1Ł Ustala się teren powierzchniowej eks-

”loatacji zJowa wa”ieni triasowych, oznaczony na 

rysunku planu symbolami PG-1, PG-2, dla których 
“b“wiązuje przeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ teren zakJadu górniczeg“ ”ro-

wadząceg“ “dkrywk“wą eks”l“atację zJ“wa wa”ieni 
triasowych, w tym:  

a) wyr“bisk“ górnicze, 
b) obiekty budowlane, technologiczne oraz zwią-

zane z nimi “biekty i urządzenia ”rzeróbcze, takie 
jak: zakJad ”rzeróbki kamienia, skJady, bazy trans-

portowe i maszynowe, 

c) budynki związane z “bsJugą terenu eks”l“ata-

cji, takie jak: obiekty administracyjne, socjalne  

i higieniczno - sanitarne, 

d) zwaJ“wiska wewnętrzne i zewnętrzneŁ 
2. Przeznaczenie uzu”eJniające: 
a) urządzenia infrastruktury technicznej i komu-

nikacji, w tym dr“gi techn“l“giczne, ”eJniące sJu-

webną r“lę w“bec ”rzeznaczenia ”“dstaw“wego, 

b) zieleL urządz“naŁ 
3. Ustala się nastę”ujące zasady “chr“ny i ksztaJ-

t“wania `r“d“wiska, ”rzyr“dy i kraj“brazu kultur“we-

go: 

1) ustala się nastę”ujące zasady rekultywacji 
technicznej terenu: 

a) rekultywację terenów ”rzeksztaJc“nych nalewy 
”r“wadzić sukcesywnie w miarę ”“stę”ów r“bót 
eksploatacyjnych, 

b) nalewy “graniczać ”rzeksztaJcenie rzeuby tere-

nu ”“”rzez czę`ci“we wy”eJnienie wyr“biska ”o-

eksploatacyjnego masami ziemnymi i skalnymi po-

wstaJymi ”rzy ”r“wadzeniu eks”l“atacji i ”rzeróbki 
wapieni, 

c) nachylenie d“cel“wych skar” wyr“bisk górni-

czych “raz skar” zwaJ“wisk mas ziemnych i skal-

nych ”“winn“ za”ewniać ich trwaJą stabiln“`ć  
i “d”“rn“`ć na ”“wstawanie osuwisk; przy wyso-

kich `cianach eks”l“atacyjnych ”rzekraczających 8 

ｦ 10 m, nalewy f“rm“wać skar”y wiel“”oziomowe  

z terasami - ”óJkami;  
d) w ramach prac przeciwerozyjnych, w koronie 

zb“czy nalewy uf“rm“wać waJ ziemny, 
e) nalewy uregul“wać st“sunki w“dne,  
f) nalewy “dtw“rzyć glebę met“dami technicz-

nymi, takimi jak naw“wenie mineralne i zabiegi 
agromelioracyjne (wysiew r“`lin m“tylk“wych); 

2) ustala się nastę”ujące zasady rekultywacji 
biologicznej terenu: 

a) wyznacza granicę “bszaru r1, w “brębie któ-
reg“ nalewy ”r“wadzić le`ny kierunek rekultywacji 

jako podstawowy, zgodnie z oznaczeniem na ry-

sunku planu, 

b) wyznacza granicę “bszaru r2, w “brębie któ-
reg“ nalewy ”r“wadzić rekultywację w kierunku 
r“lnym w f“rmie uwytku ziel“neg“ z d“”uszczeniem 
utworzenia oczek wodnych w miejscach najbardziej 

zawodnionych, zgodnie z oznaczeniem na rysunku 

planu, 

c) wyznacza granicę “bszaru r3, w “brębie któ-
rego ｦ w przypadku prowadzenia na nim eksplo-

atacji zJ“wa - nalewy ”r“wadzić rekultywację w kie-

runku r“lnym w f“rmie uwytku ziel“neg“ lub kierun-

ku le`nym, z d“”uszczeniem utw“rzenia “czek 
wodnych w miejscach najbardziej zawodnionych, 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

d) d“”uszcza się zmianę rekultywacji “bszaru  
“ którym m“wa w litŁ c) na kierunek w“dny, 

e) d“cel“wy d“bór r“`linn“`ci ”“winien być do-

st“s“wany d“ warunków siedlisk“wych i r“`linno-

`ci naturalnej “bszaru ”lanu; w miejscach zaw“d-

ni“nych “raz “ wys“kim ”“zi“mie wód grunt“wych 
wskazane jest w”r“wadzanie r“`linn“`ci charakte-

rystycznej dla bi“t“”ów szuwarowo - ląd“wych,  
f) czas realizacji zabiegów rekultywacji bi“lo-

gicznej “kre`la się na nie dJuwszy niw 5 lat, licząc “d 
m“mentu zak“Lczenia ”rac realiz“wanych w ra-

mach rekultywacji technicznej. 

4. Ustala się nastę”ujące zasady “chr“ny dzie-

dzictwa kultur“weg“ i zabytków “raz dóbr kultury 

ws”óJczesnej ｦ “b“wiązują “graniczenia wynikają-
ce z “chr“ny zabytków arche“l“gicznych, “ których 

m“wa w § 7. 
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5. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 
ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania 
terenu: 

1) dziaJaln“`ć wyd“bywczą nalewy ”r“wadzić 
zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi 

“raz “b“wiązującymi ”rze”isami w zakresie “chro-

ny `r“d“wiska “raz g“s”“darki zas“bami zJów k“”a-

lin; 

2) d“”uszcza się eks”l“atację w granicach tere-

nu drogi oznaczonej symbolem KDd-4 ”rzy s”eJnie-

niu warunków “ których m“wa w § 15 ustŁ 2 pkt 1 

i 2; 

3) uciąwliw“`ci wynikające z techn“l“gii ”r“wa-

dz“nej eks”l“atacji za ”“m“cą r“bót strzaJowych, 

m“gące zagrawać zdr“wiu i wyciu ludzi, nie m“gą 
”rzekraczać d“”uszczalnych wart“`ci n“rmatyw-

nych na granicy terenu górniczego; 

4) uciąwliw“`ci akustyczne, zwJaszcza w “dnie-

sieniu do transportu urobku w porze nocnej, nie 

m“gą ”rzekraczać d“”uszczalnych wart“`ci n“rma-

tywnych na granicy terenu górniczego; 

5) nalewy ”r“wadzić ”r“filaktykę, ”“legającą na 
“graniczaniu m“wliw“`ci wtórnej emisji ”yJów na 
terenie zakJadu górniczeg“, w szczególn“`ci na 
drogach; 

6) d“”uszcza się w “bszarze zwaJ“wisk we-

wnętrznych wtórną eks”l“atację zgr“madz“nych  
w wyrobisku mas skalnych frakcji kamienia wa-

piennego 0-20(40)mm. 

6. Ustalenia d“tyczące granic i s”“s“bów zago-

s”“dar“wania terenów lub “biektów ”“dlegających 

“chr“nie, ustal“nych na ”“dstawie ”rze”isów “d-

rębnych ｦ na podstawie decyzji nr 7/2001 Ministra 

_r“d“wiska z dnia 22 czerwca 2001 r. na wydo-

bywanie wa”ieni trias“wych ze zJ“wa ｭStrzelce 
Opolskie Iｬ, uwzględnia się, zg“dnie z “znaczeniami 

na rysunku planu: 

1) teren górniczy; 
2) “bszar górniczy; 
3) granicę zJ“wa ud“kument“waneg“; 
4) “bszar filaru “chr“nneg“ w zJ“wu wa”ieni, 

wyJącz“ny z eks”l“atacjiŁ 
7. Ustala się nastę”ujące zasady m“dernizacji, 

r“zbud“wy i bud“wy systemów k“munikacji i infra-

struktury technicznej: 

1) nalewy za”ewnić d“jazd d“ wszystkich urzą-
dzeL i budynków w “brębie terenu; 

2) d“jazd d“ terenu “dbywać się będzie z istnie-

jąceg“ wjazdu, z ”“dJączeniem w dalszej czę`ci d“ 
drogi wojewódzkiej nr 426; 

3) wy”“sawenie w infrastrukturę techniczną “d-

bywać się będzie na warunkach “kre`l“nych w § 9Ł 
8. Ustala się szczególne warunki zag“s”“daro-

wania terenów “raz “graniczenia w ich uwytk“wa-

niu: 

1) wyznacza się ”asy “chr“nne ”lan“wanych 
“dkrywk“wych wyr“bisk górniczych “ szer“ko`ci 
zgodnej z oznaczeniami na rysunku planu oraz: 

a) nie mniejszej niw 6 m “d wszelkich terenów 
nienalewących d“ zakJadu górniczego, 

b) równej wys“k“`ci drzew i nie mniejszej niw 6 m 

“d uwytków le`nych; 
2) d“ czasu ”“djęcia eks”l“atacji zJ“wa na tere-

nie drogi oznaczonej symbolem KDd-4 oraz na tere-

nie PG-2, nalewy wyznaczyć ”as “chr“nny “d dr“gi 
“ szer“k“`ci nie mniejszej niw 10 m; 

3) ustala się wyJączenie terenu znajdująceg“ się 
w granicach wyznaczonego pasa ochronnego,  

“ którym m“wa w ”kt 1, z dziaJaln“`ci eks”l“ata-

cyjnej (prac wydobywczych). 

9. Ustala się nastę”ujące zasady d“tyczące s”o-

s“bów i terminów tymczas“weg“ zag“s”“dar“wa-

nia i uwytk“wania terenu: 

1) d“”uszcza się w ramach za”lecza g“s”“dar-

czo ｦ socjalnego lokalizowanie tymczasowych 

“biektów technicznych, gospodarczych, socjalnych 

i sanitarnych; 

2) na terenie oznaczonym symbolem PG-2, do 

czasu wyku”u gruntów i r“z”“częcia ”rzez ”rzed-

siębi“rcę eks”l“atacji zJ“wa, d“”uszcza się r“lne 
uwytk“wanie terenuŁ  

 

§ 12Ł1Ł Ustala się tereny rolne, oznaczone na 

rysunku planu symbolami R-1 do R-9, dla których 

“b“wiązuje przeznaczenie: 

1) podstawowe - tereny g“s”“darki ”“l“wej, Jąk 
i ”astwisk, “gr“dów, sadów; 

2) uzu”eJniające - urządzenia infrastruktury 
technicznej i komunikacji. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady “chr“ny dzie-

dzictwa kultur“weg“ i zabytków “raz dóbr kultury 

ws”óJczesnej ｦ “b“wiązują “graniczenia wynikają-
ce z “chr“ny zabytków arche“l“gicznych, “ których 

m“wa w § 7. 

3. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 
ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania 
terenu: 

1) zakazuje się l“kalizacji budynków; 
2) d“”uszcza się zalesianie gruntów niwszych 

klas bonitacyjnych V i VI. 

4. Ustala się nastę”ujące zasady m“dernizacji, 
r“zbud“wy i bud“wy systemów k“munikacji i infra-

struktury technicznej: 

1) d“jazd d“ terenów “dbywać się będzie z dróg 
”ublicznych lub dróg trans”“rtu r“lneg“, d“ których 

przylegają tereny ”rzeznaczenia ”“dstaw“weg“; 
2) wy”“sawenie w infrastrukturę techniczną “d-

bywać się będzie na warunkach “kre`l“nych w § 9Ł 
5. Ustala się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci 0%Ł 
 

§ 13Ł1Ł Ustala się tereny lasów i dolesieL, ozna-

czone na rysunku planu symbolami od ZL-1 do  

ZL-12, dla których “b“wiązuje ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe - teren lasów; 
2) uzu”eJniające - urządzenia infrastruktury tech-

nicznej i komunikacji. 
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2. Ś“jazd d“ terenu “dbywać się będzie z dróg 
”ublicznych lub dróg trans”“rtu r“lneg“, d“ których 

”rzylegają tereny ”rzeznaczenia ”“dstawowego. 

3. Ustala się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci 0%Ł 
 

§ 14Ł1Ł Ustala się teren cmentarza, oznaczony 

na rysunku planu symbolem ZC, dla któreg“ “bo-

wiązuje ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ cmentarz rozumiany jako te-

ren, na którym zl“kaliz“wan“ “biekty i urządzenia 

sJuwące chowaniu zmarJych; 
2) uzu”eJniające: 
a) obiekt socjalno ｦ administracyjny, 

b) obiekty higieniczno ｦ sanitarne, 

c) urządzenia t“warzyszące i zieleLŁ 
2. Ustala się nastę”ujące zasady “chr“ny dzie-

dzictwa kultur“weg“ i zabytków “raz dóbr kultury 

ws”óJczesnej: 
1) “b“wiązują “graniczenia wynikające z “chro-

ny “biektu w”isaneg“ d“ rejestru zabytków, “ któ-
rym m“wa w § 7 ustŁ1 pkt 1; 

2) “b“wiązują “graniczenia wynikające z “chro-

ny zabytków arche“l“gicznych, “ których mowa  

w § 7 ustŁ 2Ł 
3. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 

ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“darowania 

terenu: 

1) wys“k“`ć zabud“wy nie m“we ”rzekr“czyć jed-

nej k“ndygnacji nadziemnej “raz nie więcej niw 6 m; 
2) w zakresie ksztaJt“wania dachów ustala się: 
a) “b“wiązek st“s“wania dachów str“mych, “ sy-

metrycznie nachyl“nych ”“Jaciach, dwus”adowych, 

naczóJk“wych lub wielospadowych,  

b) kąt nachylenia ”“Jaci dach“wych w ”rzedzia-

le: 35° - 45°, 
c) zakaz st“s“wania dachów “ ”“Jaciach mijają-

cych się na wys“k“`ci kalenicy,  

d) “b“wiązek st“s“wanie dachówki ceramicznej, 
cementowej lub ich imitacji. 

4. Ustala się nastę”ujące zasady m“dernizacji, 
r“zbud“wy i bud“wy systemów k“munikacji i infra-

struktury technicznej: 

1) d“jazd d“ terenu “dbywać się będzie z dr“gi 
”ublicznej d“ której ”rzylega teren ”rzeznaczenia 

podstawowego; 

2) wy”“sawenie w infrastrukturę techniczną “d-

bywać się będzie na warunkach “kre`l“nych w § 9Ł 
5. Ustala się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci 0%Ł 
 

§ 15Ł1Ł Ustala się tereny dróg ”ublicznych, 

oznaczone na rysunku planu symbolami KDd-1 do 

KDd-4, dla których “b“wiązuje ”rzeznaczenie ”“d-

stawowe: 

1) teren oznaczony symbolem KDd-1 ｦ droga 

dojazdowa, przeznaczona do zawracania pojazdów, 
w ramach której znajdują się: jezdnia, “biekty inwy-

nierskie, chodniki oraz zieleL; 

2) tereny oznaczone symbolami KDd-2 do KDd-4 

- dr“ga d“jazd“wa, w ramach której znajdują się 
wydzielone pasy terenu przeznaczone do ruchu lub 

”“st“ju ”“jazdów i ruchu ”ieszych w tym: jezdnie, 

“biekty inwynierskie, ”lace, zat“ki, ch“dniki “raz 
zieleLŁ 

2. Ustala się nastę”ujące zasady m“dernizacji, 
rozbudowy i bud“wy systemów k“munikacji i infra-

struktury technicznej: 

1) w ”rzy”adku zbliwenia się cz“Ja eks”l“atacji 
do terenu drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 

KDd-4, d“”uszcza się m“wliw“`ć jej ”rzeJ“wenia  
w ramach terenu oznaczonego symbolem PG-1, 

PG-2, przy zachowaniu oznaczonych na rysunku 

”lanu miejsc ”“dJączenia d“ dróg d“jazd“wych 
oznaczonych symbolami KDd-2 i KDd-3; 

2) ”rzy wyk“nywaniu ”rzeJ“wenia dr“gi, “ której 
mowa w pkt 1, “b“wiązuje: 

a) zach“wanie ”rzejezdn“`ci w trakcie trwania 
eksploatacji, z dopuszczeniem okresowego wstrzy-

mania ruchu w związku z wyk“nywanymi r“b“tami 
strzaJ“wymi, 

b) “dtw“rzenie ”rzez ”rzedsiębi“rcę ”r“wadzą-
ceg“ eks”l“atację, ”“Jączenia dr“g“weg“ w ”ier-

wotnym przebiegu, wskazanym na rysunku planu, 

”“ zak“Lczeniu eks”l“atacji ｦ w ramach prac zwią-
zanych z rekultywacją terenu; 

3) na terenie oznaczonym symbolem KDd-1 sze-

r“k“`ć w liniach r“zgraniczających wyn“si 20 m, 
jak na rysunku planu; 

4) na terenach oznaczonym symbolem KDd-2 do 

KDd-3 szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających wy-

nosi 15 m, jak na rysunku planu; 

5) na terenie oznaczonym symbolem KDd-2 do 

KDd-3 d“”uszcza się “dstę”stwa “d ”arametrów 
technicznych, w tym realizację jedn“str“nnie ch“d-

ników, a w szczególnych ”rzy”adkach brak wy“d-

rębni“nej jezdni i ch“dnika; 

6) dr“gi nalewy ”r“jekt“wać uwzględniając wy-

magania ”rzeciw”“war“we, zg“dnie z ”rze”isami 

“drębnymiŁ 
3. Ustala się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci 0%Ł 
 

§ 16Ł1Ł Ustala się tereny dróg trans”ortu rolne-

go, oznaczone na rysunku planu symbolami KDr-1, 

KDr-2, rozumiane jako wydzielone pasy terenu 

przeznaczone d“ “bsJugi trans”“rt“wej r“lniczej 
przestrzeni produkcyjnej oraz gospodarstw wiej-

skich. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady m“dernizacji, 
r“zbud“wy i bud“wy systemów k“munikacji i infra-

struktury technicznej: 

1) minimalna szer“k“`ć w liniach r“zgraniczają-
cych zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na 

rysunku planu; 

2) zakazuje się sytu“wania “gr“dzeL w “dlegJo-

`ci mniejszej niw 5 m “d “si dr“giŁ 
3. Ustala się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci 0%Ł 
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RozdziaJ 3 

Prze”isy koLcowe 

 

§ 17Ł Tracą m“c w granicach ”lanu uchwaJy: 
1. Nr LIV/374/02 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie 

we wsi Szczepanek. 

2. Nr XXXI/279/05 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie 

we wsi Dziewkowice. 

 

§ 18Ł Wyk“nanie niniejszej uchwaJy ”“wierza 
się Burmistrz“wi Strzelec O”“lskichŁ 

 

§ 19Ł UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 30 
dni “d dnia jej “gJ“szenia w Śzienniku Urzędowym 

W“jewództwa O”“lskieg“ “raz ”“dlega ”ublikacji 
na stronie internetowej Gminy Strzelce Opolskie. 

 

Przew“dnicząca Rady 

Teresa SmoleL 

528  



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 30 – 2066 – Poz. 528 

 

1 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 30 – 2067 – Poz. 528 

 

2 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 30 – 2068 – Poz. 528 

 

3 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 30 – 2069 – Poz. 528 

 

4 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 30 – 2070 – Poz. 528 

 

5 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 30 – 2071 – Poz. 528 

 

6 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 30 – 2072 – Poz. 528 

 

źaJącznik nr 2  
d“ uchwaJy Nr XXXIIł264/09 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 25 lutego 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu zago-

spodarowania ”rzestrzennego terenu górniczego 
ｭStrzelce O”olskie Aｬ 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 

marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

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; 

2007 r. Nr 127, poz. 880; 2008 r. Nr 199, 

poz.1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz.1413), 

art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

“ sam“rządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, 
poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ), Rada Miejska w Strzelcach 
Opolskich rozstrzyga, c“ nastę”uje: 

 

§ 1Ł W związku z brakiem uwag wniesionych  

w trybie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z 

”óunŁ zm.), d“ wyJ“w“neg“ d“ ”ubliczneg“ wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzenneg“, wraz z ”r“gn“zą skutków ustaleL 
”lanu na `r“dowisk“, nie r“zstrzyga się “ s”“s“bie 
ich rozpatrzenia. 

 

źaJącznik nr 3  
d“ uchwaJy Nr XXXIIł264ł09 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 25 lutego 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji za”isanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 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 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; z 2008 r. Nr 199, poz. 

1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), art. 

7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz.159, zm.: 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), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

(j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), art. 3 i 4 

ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 

jedn“stek sam“rządu terytorialnego (Dz. U.  

z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), Rada Miasta  

w Strzelcach O”“lskich r“zstrzyga, c“ nastę”uje: 
 

§ 1Ł źg“dnie z ｭPr“gn“zą skutków finans“wych 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzenneg“ terenu górniczeg“ Strzelce O”“lskie 

Aｬ, “”rac“waną ”rzez firmę ｭRM PROJśKT Ryszard 
Majkaｬ, ze względu istniejące zainwest“wanie  
i ”eJne uzbr“jenie sieci infrastruktury technicznej, 

niniejsza uchwaJa nie r“dzi skutków finans“wych  
w zakresie sposobu realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy “raz zasa-

dach ich finansowania, zgodnie z przepisami o fi-

nansach publicznych. 


