
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/183/13 

RADY GMINY SKOROSZYCE 

z dnia 25 października 2013 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skoroszyce 

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), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (j.t. Dz. U. z 12 czerwca 2012 r. poz. 647) w związku z uchwałą Rady Gminy Skoroszyce  

Nr XXII/117/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. oraz stwierdzeniu, że nie narusza ustaleń studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoroszyce, Rada Gminy Skoroszyce uchwala, co na-

stępuje: 

§ 1.1. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Skoroszyce, uchwalony uchwałą 

Nr VIII/42/11 r. przez Radę Gminy Skoroszyce w dniu 23 maja 2011 r. opublikowany w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego z 12 sierpnia 2011 r. Nr 89, poz. 1149. 

2. Rysunek planu stanowiący integralna część planu stanowi załącznik nr 1 i nie ulega zmianie.  

3. Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany planu stanowi załącznik nr 2.  

4. Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-

żą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania stanowi załącznik nr 3. 

§ 2. W uchwale Nr VIII/42/2011 r. Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 maja 2011 r. wprowadza się następu-

jące zmiany:  

1) § 5 ust. 1 pkt 6 – skreśla się;  

2) § 7 – skreśla się; 

3) § 8 – skreśla się;  

4) § 9 – skreśla się;  

5) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych ustala się strefę techniczną wolna od zabudowy 

zgodnie z przepisami szczególnymi.”;  

6) § 14 ust. 1 i 2 – skreśla się;  

7) § 21 punkt 6 otrzymuje brzmienie:  

„dla budynków mieszkalnych znajdujących się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, o której mowa 

w § 17 ust. 1, ustala się kąt nachylenia połaci dachowych od 30
o 

do 50
o
, natomiast dla budynków miesz-

kalnych poza strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej do 20
o 
do 45

o
;  

8) § 23 punkt 4 lit. b) i g) – skreśla się;  
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9) § 24 punkt 5 lit. b) i g) – skreśla się;  

10) § 25 punkt 6 lit. f) – skreśla się;  

11) § 26 punkt 3 lit. e) – skreśla się;  

12) § 27 punkt 4 lit. g) – skreśla się;  

13) § 28 punkt 4 lit. f) –skreśla się;  

14) § 36 punkt 5 lit. f) – skreśla się;  

15) § 38 punkt 4 lit. f) – skreśla się; 

16) § 40 punkt 5 lit. d) – skreśla się;  

17) § 51 punkt 6 – skreśla się;  

18) dodaje się § 56a który otrzymuje brzmienie:  

„§ 56a.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 01KDG ustala się przeznaczenie podsta-

wowe – teren drogi głównej, publicznej.  

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 01KDL do 03KDL ustala się przeznaczenie 

podstawowe – teren drogi lokalnej, publicznej.  

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 01KDD do 38KDD ustala się przeznaczenie 

podstawowe – teren drogi dojazdowej, publicznej.  

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 01KPR ustala się przeznaczenie podstawowe – 

teren ciągu pieszo-jezdnego.  

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 01KK ustala się przeznaczenie podstawowe – te-

ren komunikacji kolejowej". 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce.  

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

wództwa Opolskiego.  

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy Skoroszyce 

 

Henryk Sokołowski 
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Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XXXIII/183/13  

Rady Gminy Skoroszyce  

z dnia 25 października 2013 r.  

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do pu-

blicznego wglądu Rada Gminy Skoroszyce nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmia-

nami).  
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Załącznik Nr 3  

do Uchwały Nr XXXIII/183/13  

Rady Gminy Skoroszyce  

z dnia 25 października 2013 r.  

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJIINWESTYCJI  

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  

KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA  

W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skoroszyce 

nie wystąpią inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej stanowiące zadania własne gminy.  
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