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UCHWAIA NR VI.40.2011 

 RADY GMINY DOMASZOWICE 

 

 z dnia 27 maja 2011 r. 

  
w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelce 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (tj. 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, Nr 214, 

poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 

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

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

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,  

z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 

230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 

113), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. 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, 

z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635,  

z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, 

Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. 

Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 

675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, 

poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, 

poz. 159) oraz uchwaJy Rady Gminy Domaszowi-

ce Nr XXXVIII/235/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. 

w sprawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego wsi Strzelce, po stwierdzeniu zgodno`ci ze 

Studium uwarunkowaL i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Domaszowice 

”rzyjętym uchwaJą nr III/11/10 z dnia 28 grudnia 

2010 r., Rada Gminy Domaszowice uchwala, co 

nastę”uje:  
 

RozdziaJ 1 

Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala się zmianę w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego wsi 

Strzelce, zat. uchwaJą Nr XIII/91/2000 Rady 

Gminy Domaszowice z dnia 30 czerwca 2000 r., 

w granicach okre`lonych na zaJączniku graficz-

nym nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 
2. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana 

przeznaczenia i s”osobów zagospodarowania 

terenów oznaczonych na dotychczasowym ry-

sunku planu symbolem 11U,M i 12U z przezna-

czeniem pod zabudowę mieszkaniową jednoro-

dzinną z usJugami oraz zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną z usJugami i nadaje im się symbole 

11MW,U i 12MN,U. 

 

§ 2.1. Tre`ć niniejszej uchwaJy stanowi czę`ć 

tekstową zmiany w miejscowym planie zagospo-

darowania przestrzennego wsi Strzelce. 

2. źaJącznikami do uchwaJy są: 
1) rysunek zmiany w planie nr 1 w skali 

1:2000 (zaJącznik nr 1); 

2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpa-

trzenia uwag wniesionych do projektu niniejszego 

planu w trakcie wyJowenia do publicznego wglądu 

(zaJącznik nr 2); 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-

nych w zmianie planu inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy oraz o zasadach ich finansowania 

(zaJącznik nr 3).  

3. Obowiązującymi ustaleniami zmiany w pla-

nie są: 
1) granice obszaru objętego zmianą w planie;  

2) linie rozgraniczające tereny o równym prze-

znaczeniu i równym sposobie zagospodarowania 

oraz symbol okre`lający przeznaczenie terenu.  

 

RozdziaJ 2 

Definicje i zasady ogólne 

§ 3.1. Nastę”ujące okre`lenia stosowane  

w uchwale oznaczają: 
1) plan ｦ nalewy przez to rozumieć uchwaJę  

Nr XIII/91/2000 Rady Gminy Domaszowice z dnia 

30 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Strzelce; 

2) zmiana w planie ｦ nalewy przez to rozumieć 

ustalenia niniejszej uchwaJy; 
3) rysunek zmiany w planie ｦ nalewy przez to 

rozumieć rysunek s”orządzony na mapie w skali 

1:2000, stanowiący zaJącznik nr 1 do niniejszej 

uchwaJy; 
4) przepisy szczególne (odrębne) ｦ aktualne  

w momencie realizacji uchwaJy przepisy ustaw 

wraz z aktami wykonawczymi, normy branwowe 

oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wyni-

kające z prawomocnych decyzji administracyjnych; 
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5) teren ｦ obszar wyznaczony na rysunku 

zmiany w planie liniami rozgraniczającymi ten 

obszar od innych obszarów i oznaczony na ry-

sunku zmiany w planie symbolem cyfrowym  

i literowym; 

6) przeznaczenie podstawowe ｦ funkcja tere-

nu wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszą-
cymi, która powinna ”rzewawać na wyznaczonym 

na rysunku zmiany w planie liniami rozgraniczają-
cymi terenie, w s”osób okre`lony w ustaleniach 

niniejszej zmiany w planie i któremu winne być 

”od”orządkowane inne rodzaje zagospodarowania 

okre`lone jako uzu”eJniające; 

7) przeznaczenie dopuszczalne ｦ rodzaje prze-

znaczenia, inne niw podstawowe, które mowe być 

dopuszczone dla uzu”eJnienia lub wzbogacenia 

przeznaczenia podstawowego i nie ”ozostające  

z nim w s”rzeczno`ci; 
8) przeznaczenie uzu”eJniające terenu ｦ rodza-

je przeznaczenia inne niw podstawowe, które 

wzbogacają lub us”rawniają funkcjonowanie 

przeznaczenia podstawowego terenu w s”osób 

okre`lony w ustaleniach niniejszego planu, albo 

stanowią element zagospodarowania konieczny 

do uwzględnienia, który mowe lub powinien 

ws”óJistnieć z przeznaczeniem podstawowym; 

9) obiekty i urządzenia towarzyszące ｦ nalewą 

do nich obiekty technicznego wy”osawenia i in-

frastruktury technicznej jak: budynki gospodar-

cze, parkingi i garawe (trwale związane z gruntem) 

przyJącza sieci oraz urządzenia ”eJniące rolę sJu-

webną wobec przeznaczenia podstawowego jak 

zbiorniki na `cieki bytowe, miejsca gromadzenia 

od”adów; 

10) usJugi komercyjne ｦ funkcje terenów  

i obiektów o charakterze usJug handlu, gastrono-

mii, kultury i rozrywki, sportu, rekreacji, turystyki 

i wypoczynku, które mają charakter usJugowy 

realizowane caJkowicie lub z ”rzewagą funduszy 

niepublicznych; 

11) usJugi publiczne ｦ funkcje terenów i obiek-

tów o charakterze usJug realizowane caJkowicie 

lub z ”rzewagą funduszy publicznych; 

12) usJugi bytowe ｦ nalewy przez to rozumieć 

obiekty dziaJalno`ci usJugowej, takie jak: usJugi 
szewskie, optyczne, krawieckie, lekarskie, fry-

zjerskie, kosmetyczne usJugi biurowe, pralnicze, 

fotograficzne, kserograficzne, introligatorskie, 

internetowe, dorabiania kluczy, wykonywanie 

”ieczątek, wy”owyczalnia s”rzętu sportowego  

i technicznego itp. lokalizowane w budynku  

i zajmujące do 35% powierzchni uwytkowej bu-

dynku mieszkalnego. 

2. Ilekroć jest mowa o przeznaczeniu terenu 

na: 

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ｦ 

nalewy przez to rozumieć jeden budynek miesz-

kalny jednorodzinny wraz z obiektami towarzy-

szącymi i urządzeniami związanymi z ich obsJugą; 

2) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (ni-

skiej intensywno`ci) ｦ nalewy przez to rozumieć 

lokalizację budynku mieszkalnego, zawierającego 

od 3 do 6 mieszkaL wraz z obiektami towarzy-

szącymi i urządzeniami związanymi z ich obsJugąŁ 
3. Pojęcia niezdefiniowane nalewy rozumieć 

zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegól-

nymi: 

1) dziaJka budowlana, dostę” do drogi publicz-

nej ｦ definiują przepisy odrębne z zakresu plano-

wania i zagospodarowania przestrzennego, 

2) obiekt budowlany, budynek, budowla ｦ de-

finiują przepisy odrębne z zakresu prawa budow-

lanego. 

4. Wyrawenia o których mowa w ust. 2 inter-

pretuje się wedJug stanu prawnego obowiązują-
cego w dniu uchwalenia planu. 

 

§ 4.1. Teren objęty ustaleniami niniejszej zmia-

ny w planie stanowi fragment parku zabytkowego 

wpisanego do rejestru zabytków województwa 

opolskiego nr 44/80 z dnia 29.01.1980 r., na któ-
rym zlokalizowany jest obiekt dawnego neorene-

sansowego ”aJacyku i obiekty towarzyszące  

a takwe budynki ws”óJcze`nie zlokalizowane. CaJy 

obszar parku wpisany jest do rejestru zabytkówŁ 
Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2003 r.  

o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, 

poz. 1568 z ”óunŁ zm.) obiekty zlokalizowane na 

obszarach wpisanych do rejestru zabytków wyJą-
czone są z ustaleL miejscowego planu i ”odlegają 

w caJo`ci art. 36 ww. ustawy. Na wszelkie prace 

na tych obiektach wymagane są wytyczne kon-

serwatorskie i pozwolenie Wojewódzkiego Kon-

serwatora źabytkówŁ W związku z ”owywszym  

w zmianie w planie odstę”uje się od ustalenia: 

1) zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego; 

2) wymagaL wynikających z potrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznych; 

3) zasad ksztaJtowania zabudowy oraz wskau-
ników zagospodarowania terenu. 

2. Przedmiotem ustaleL zmiany w planie są te-

reny, wyznaczone na rysunku zmiany w planie 

liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolem: 

1) MN,U ｦ teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usJugami; 
2) MW,U ｦ teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej z usJugamiŁ 
3. Dla terenów o których mowa w ust. 2, 

ustala się: 
1) przeznaczenie terenu; 

2) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków; 
4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji i infrastruktury technicznej; 
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5) sposoby i terminy tymczasowego zagospo-

darowania, urządzania i uwytkowania terenu; 

6) szczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu nie-

ruchomo`ciŁ 
4. W planie dodatkowo odstę”uje się od usta-

lenia: 

1) granic obszarów wymagających przeksztaJ-
ceL lub rekultywacji, 

2) granic obszarów na których rozmieszczone 

będą urządzenia wytwarzające energię z odna-

wialnych uródeJ energii o mocy ”rzekraczające 

100 kW, 

3) granic terenów pod budowę obiektów han-

dlowych o powierzchni s”rzedawy ”owywej 400 m², 
4) granic terenów rozmieszczenia inwestycji 

celu publicznego o znaczeniu lokalnym, 

5) granic terenów rozmieszczenia inwestycji 

celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, 

6) granic terenów rekreacyjno - wypoczynko-

wych oraz terenów sJuwących organizacji imprez 

masowych, 

7) granic ”omników zagJady i ich stref ochron-

nych, ”oniewaw takie obiekty i tereny nie wystę-
”ują na obszarze objętym planem, 

8) granic terenów zamkniętych i ich stref 

ochronnych. 

5. Tereny, o którym mowa w ust. 2 mogą być 

wykorzystywane na cele przeznaczenia podsta-

wowego i dopuszczalnego w caJo`ci lub w czę`ci 
na zasadach dla nich ustalonych planem. 

6. Na terenach o którym mowa w ust. 2, wy-

znaczonych liniami rozgraniczającymi mowna loka-

lizować: 
1) nowe obiekty budowlane wraz ze związa-

nymi z nimi instalacjami, wymaganymi urządze-

niami budowlanymi i budowlami oraz dokonać 

remontu, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, 

przebudowy i zmiany sposobu uwytkowania ist-

niejących obiektów budowlanych lub ich czę`ci  
a takwe wykonywać inne roboty budowlane 

zgodnie z przeznaczeniem terenu, wyJącznie po 

uzyskaniu wytycznych i pozwolenia Wojewódz-

kiego Konserwatora źabytków, 
2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej 

związane z przeznaczeniem terenu oraz lokalne 

urządzenia komunikacji wewnętrznej, maJą archi-

tekturę oraz zieleL towarzyszącą, wyJącznie po 

uzyskaniu wytycznych i pozwolenia Wojewódz-

kiego Konserwatora źabytków. 

7. Dopuszcza się zmianę przebiegu wyznaczo-

nych linii rozgraniczających, wynikającą z istnie-

jących i nowych ”odziaJów geodezyjnych lub 

wystę”ujących potrzeb, w przypadku: 

1) zmiany przebiegu granicy geodezyjnej dziaJ-
ki, wzdJuw której wyznaczono linię rozgraniczają-
cą, w celu poszerzenia pasa drogowego drogi 

publicznej lub ”owiększenia dziaJkił nieruchomo-

`ci dla jej ”rawidJowego zagospodarowania. 

 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 5. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmia-

ny w planie symbolem: 11MW,U ustala się: 
1. W zakresie przeznaczenia terenu: 

1) podstawowe ｦ teren zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej z usJugami (w tym alterna-

tywnie dla funkcji mieszkaniowej usJugi publiczne 

z zakresu o`wiaty, kultury, zdrowia, administracji 

lub usJugi komercyjne), 

2) uzu”eJniające ｦ obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej ｦ budynki 

garawowe, urządzenia towarzyszące, obiekty ma-

Jej architektury, zieleL urządzona oraz zadrzewie-

nia, tereny komunikacyjne (utwardzone doj`cia  

i dojazdy oraz miejsca parkingowe), obiekty infra-

struktury technicznej, 

3) dopuszczalne usJugi bytowe. 

2. W zakresie zasad ochrony `rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) w granicach terenu obowiązują dopuszczal-

ne warto`ci stęweL zanieczyszczeL w powietrzu 

atmosferycznym, wynikające z aktualnie obowią-
zujących ”rze”isów szczególnych, 

2) w granicach terenu obowiązują dopuszczal-

ne poziomy natęwenia haJasu w `rodowisku, wy-

nikające z aktualnie obowiązujących ”rze”isów, 
3) zagospodarowanie od”adów nalewy prowa-

dzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i gmin-

nym planem gospodarki odpadami, przy prefero-

waniu dziaJaL za”obiegających i ograniczających 

wytwarzanie od”adów oraz umowliwiających ich 

odzysk,  

4) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej do-

puszcza się stosowanie tymczasowych rozwiązaL 

tj. odprowadzanie `cieków sanitarnych do szczel-

nych zbiorników wybieralnych ｦ skąd nalewy je 

wywozić na oczyszczalnię o uregulowanym sta-

tusie formalnoprawnym (obowiązuje uzyskanie 

uzgodnienia zapewnienia odbioru `cieków) bądu 
do przydomowych oczyszczalni `cieków,  

5) wody opadowe nalewy od”rowadzać do 

gruntu w ramach terenów nieutwardzonych lub 

do zbiorników retencyjnych,  

6) gos”odarkę cie”lną dla celów socjalno-

bytowych i technologicznych nalewy ”rowadzić 

na bazie kotJowni indywidualnych ”racujących na 

paliwach niskoemisyjnych (staJe, ciekJe i gazowe) 

lub z wykorzystaniem energii elektrycznej,  

7) w przypadku odkrycia w trakcie prowadze-

nia robót budowlanych kopalnych szczątków 

ro`lin lub zwierząt, na inwestorze ciąwy obowią-
zek niezwJocznego powiadomienia Regionalnego 

Dyrektora Ochrony _rodowiska lub Wójta Doma-

szowic o znalezisku,  

8) teren lewy w obszarze zlewni chronionej 

rzeki Widawy,  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 75 ｦ 4193 ｦ Poz. 935 

 

9) wprowadza się obowiązek zachowania i upo-

rządkowania istniejącej zieleni typu parkowego,  

10) zasad ochrony krajobrazu kulturowego nie 

ustala sięŁ  
3. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków: 
1) teren stanowi fragment parku zabytkowego 

wpisanego do rejestru zabytków województwa 

opolskiego nr 44/80 z dnia 29.01.1980 r., 

2) na wszelkie dziaJania inwestycyjne wyma-

gane są wytyczne konserwatorskie i pozwolenie 

Wojewódzkiego Konserwatora źabytków, 

3) w przypadku odkrycia w trakcie prowadze-

nia robót budowlanych znalezisk, co do których, 
istnieje przypuszczenie we są zabytkiem, na inwe-

storze ciąwy obowiązek niezwJocznego powiado-

mienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

lub Wójta Domaszowic o znalezisku, 

4) na terenie zlokalizowany jest obiekt dawne-

go neorenesansowego ”aJacu wpisany do gmin-

nej ewidencji zabytkówŁ 
4. W zakresie szczegóJowych zasad i warun-

ków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
1) ustala się zasady i warunki ”odziaJu nieru-

chomo`ci, 
a) nie dopuszcza się wydzielenia nowych dzia-

Jek siedliskowych, 

b) ”odziaJ dziaJek dopuszczalny jest wyJącznie 

w celu ”owiększenia lub poprawy funkcjonalno`ci 
dziaJek sąsiednichŁ 

2) nie ustala się obszarów wymagających sca-

leL nieruchomo`ciŁ 
5. Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsJugi w zakresie komunikacji: 

a) dojazd na teren ｦ w s”osób dotychczasowy 

z dróg dojazdowych, 

2) zasady obsJugi infrastrukturalnej obejmują: 
a) zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wo-

dociągowej; 
b) odprowadzenie `cieków sanitarnych ｦ do 

zbiornika wybieralnego na `cieki bytowe lub do 

przydomowej oczyszczalni `cieków, docelowo do 

gminnej kanalizacji sanitarnej; 

c) odprowadzenie wód opadowych w ramach 

terenów zielonych w granicach nieruchomo`ci lub 

do zbiorników retencyjnych; 

d) zasilanie energetyczne na warunkach wJa-

`ciwego źakJadu Energetycznego; 

e) w przypadku zaistnienia kolizji projektowa-

nych obiektów z urządzeniami istniejącej infra-

struktury, urządzenia te mogą być przebudowane 

na koszt inicjatora zmian, w oparciu o warunki 

przebudowy oraz umowę o ”rzebudowę, którą 

zawrze inicjator zmian z wJa`ciwym zarządcą 

infrastruktury technicznej; 

f) cie”Jo z kotJowni wJasnej pracującej w opar-

ciu o niskoemisyjne uródJa cie”JaŁ 

6. Ustalenia w zakresie s”osobów i terminów 

tymczasowego zagospodarowania, urządzania  

i uwytkowania terenu: 

1) do czasu ”odjęcia realizacji ustaleL niniej-

szego planu, tereny mogą być uwytkowane  

w s”osób dotychczasowy, 

2) na terenach objętych zmianą w planie nie 

przewiduje się lokalizacji urządzeL i obiektów 

tymczasowych. 

 

§ 6. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmia-

ny w planie symbolem: 12MN,U ustala się: 
1. W zakresie przeznaczenia terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej z usJugami, 
2) uzu”eJniające ｦ obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej (budynki go-

spodarcze, budynki garawowe, urządzenia towa-

rzyszące, obiekty maJej architektury, zieleL ogro-

dowa, tereny komunikacyjne (utwardzone doj`cia 

i dojazdy oraz miejsca parkingowe), obiekty infra-

struktury technicznej, 

3) dopuszczalne usJugi bytowe i komercyjne. 

2. W zakresie zasad ochrony `rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) w granicach terenu obowiązują dopuszczal-

ne warto`ci stęweL zanieczyszczeL w powietrzu 

atmosferycznym, wynikające z aktualnie obowią-
zujących ”rze”isów szczególnych, 

2) w granicach terenu obowiązują dopuszczal-

ne poziomy natęwenia haJasu w `rodowisku, wy-

nikające z aktualnie obowiązujących przepisów, 
3) zagospodarowanie od”adów nalewy prowa-

dzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i gmin-

nym planem gospodarki odpadami, przy prefero-

waniu dziaJaL za”obiegających i ograniczających 

wytwarzanie od”adów oraz umowliwiających ich 

odzysk, 

4) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej do-

puszcza się stosowanie tymczasowych rozwiązaL 

tj. odprowadzanie `cieków sanitarnych do szczel-

nych zbiorników wybieralnych ｦ skąd nalewy je 

wywozić na oczyszczalnię o uregulowanym sta-

tusie formalnoprawnym (obowiązuje uzyskanie 

uzgodnienia zapewnienia odbioru `cieków) bądu 
do przydomowych oczyszczalni `cieków, 

5) wody opadowe nalewy od”rowadzać do 

gruntu w ramach terenów nieutwardzonych lub 

do zbiorników retencyjnych, 

6) gos”odarkę cie”lną dla celów socjalno-

bytowych i technologicznych nalewy ”rowadzić 

na bazie kotJowni indywidualnych ”racujących na 

paliwach niskoemisyjnych (staJe, ciekJe i gazowe) 

lub z wykorzystaniem energii elektrycznej, 

7) w przypadku odkrycia w trakcie prowadze-

nia robót budowlanych kopalnych szczątków 

ro`lin lub zwierząt, na inwestorze ciąwy obowią-
zek niezwJocznego powiadomienia Regionalnego 
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Dyrektora Ochrony _rodowiska lub Wójta Doma-

szowic o znalezisku, 

8) teren lewy w obszarze zlewni chronionej 

rzeki Widawy, 

9) zasad ochrony krajobrazu kulturowego nie 

ustala się. 

3. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków: 
1) teren stanowi fragment parku zabytkowego 

wpisanego do rejestru zabytków województwa 

opolskiego nr 44/80 z dnia 29.01.1980 r., 

2) na wszelkie dziaJania inwestycyjne wyma-

gane są wytyczne konserwatorskie i pozwolenie 

Wojewódzkiego Konserwatora źabytków, 

3) w przypadku odkrycia w trakcie prowadze-

nia robót budowlanych znalezisk, co do których, 
istnieje przypuszczenie we są zabytkiem, na inwe-

storze ciąwy obowiązek niezwJocznego powiado-

mienia Wojewódzkiego Konserwatora źabytków 

lub Wójta Domaszowic o znalezisku. 

4. W zakresie szczegóJowych zasad i warun-

ków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
1) ustala się zasady i warunki ”odziaJu nieru-

chomo`ci 
a) ”odziaJ dziaJek dopuszczalny jest wyJącznie 

w celu ”owiększenia lub poprawy funkcjonalno`ci 
dziaJek sąsiednich; 

2) nie ustala się obszarów wymagających sca-

leL nieruchomo`ciŁ 
5. Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsJugi w zakresie komunikacji: 

a) dojazd na teren ｦ z drogi publicznej, 

b) zjazd na drogę ”ubliczną nalewy wykonać 

jako indywidualny zgodnie z przepisami szczegól-

nymi; 

2) zasady obsJugi infrastrukturalnej obejmują: 
a) zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wo-

dociągowej; 

b) odprowadzenie `cieków sanitarnych ｦ do 

zbiornika wybieralnego na `cieki bytowe lub do 

przydomowej oczyszczalni `cieków, docelowo do 

gminnej kanalizacji sanitarnej; 

c) odprowadzenie wód opadowych w ramach 

terenów zielonych w granicach nieruchomo`ci lub 

do zbiorników retencyjnych; 

d) zasilanie energetyczne na warunkach wJa-

`ciwego źakJadu Energetycznego; 

e) w przypadku zaistnienia kolizji projektowa-

nych obiektów z urządzeniami istniejącej infra-

struktury, urządzenia te mogą być przebudowane 

na koszt inicjatora zmian, w oparciu o warunki 

przebudowy oraz umowę o ”rzebudowę, którą 

zawrze inicjator zmian z wJa`ciwym zarządcą 

infrastruktury technicznej; 

f) cie”Jo z kotJowni wJasnej ”racującej w opar-

ciu o niskoemisyjne uródJa cie”JaŁ 
6. Ustalenia w zakresie s”osobów i terminów 

tymczasowego zagospodarowania, urządzania  

i uwytkowania terenu: 

1) do czasu ”odjęcia realizacji ustaleL niniej-

szego planu, tereny mogą być uwytkowane  

w s”osób dotychczasowy, 

2) na terenach objętych zmianą w planie nie 

przewiduje się lokalizacji urządzeL i obiektów 

tymczasowych. 

 

RozdziaJ 4 

Przepisy koLcowe 

§ 7. W sprawach nie uregulowanych ustale-

niami niniejszego planu obowiązują przepisy 

ustaw szczególnychŁ 
 

§ 8. Dla terenów okre`lonych w niniejszej 

zmianie w planie ustala się stawkę procentową 

sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty na rzecz 

gminy, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

w tym: 

1) dla terenu oznaczonego symbolem MW,U ｦ 

w wysoko`ci 10 %, 

2) dla terenu oznaczonego symbolem MN,U ｦ 

w wysoko`ci 10 %. 

 

§ 9. W granicach terenów objętych ustalenia-

mi niniejszej uchwaJy traci moc obowiązująca 

uchwaJa Nr XIII/91/2000 Rady Gminy Domaszo-

wice z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego wsi Strzelce. 

 

§ 10. Wykonanie niniejszej uchwaJy powierza 

się Wójtowi Domaszowic. 

 

§ 11.1. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie 

30 dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

2. UchwaJa podlega opublikowaniu na stronie 

internetowej Urzędu Gminy. 

 

 Przewodniczący Rady  

Jan Nowak 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy nr VI.40.2011 

Rady Gminy Domaszowice 

z dnia 27 maja 2011 r. 

 

RYSUNEK PLANU NR 1 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr VI.40.2011 

Rady Gminy Domaszowice 

z dnia 27 maja 2011 r. 

 

ROZSTRźŹGNIĘCIś 

wynikające z wymogów art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym w sprawie rozpatrzenia 

uwag do projektu zmiany w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelce: 

 

1) Wszystkie uwagi zgJoszone w trybie art. 17 

pkt 1, 4, 6 ustawy, w formie wniosków, opinii  

i uzgodnieL zostaJy rozpatrzone pozytywnie  

i uwzględnione w projekcie zmiany planu.  

2) W trakcie wyJowenia projektu zmiany planu 

do publicznego wglądu, przeprowadzonego w try-

bie okre`lonym w art. 17 pkt 11 ustawy ｦ wadne 

uwagi nie zostaJy zgJoszoneŁ  
 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr VI.40.2011 

Rady Gminy Domaszowice 

z dnia 27 maja 2011 r. 

 

ROźSTRźŹGNIĘCIś 

wynikające z wymogów art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym w sprawie sposobu 

realizacji i finansowania inwestycji z zakresu in-

frastruktury technicznej nalewących do zadaL 

wJasnych gminy z tytuJu uchwalenia zmiany  

w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego wsi Strzelce. 

 

Na podstawie prognozy skutków finansowych 

uchwalenia zmiany planu s”orządzonej w oparciu 

o art. 17 pkt 5 ustawy ｦ nie przewiduje się zadaL 

wJasnych obciąwających budwet gminy. 

S”orządzona prognoza skutków finansowych 

uchwalenia zmiany w planie zamieszczona jest  

w dokumentacji prac planistycznych. 
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UCHWAIA NR VII/100/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

 

 z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

  
w sprawie dofinansowania inwestycji sJuwących ochronie powietrza. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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, z 2009 r Nr 223, poz. 1458 i Nr 52, 

poz. 420, z 2010 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 28, 

poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675 oraz 

2011 r. Nr 40, poz. 230) i art. 400a ust. 1 pkt 21 

i 22 oraz art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 2001 r. 

Prawo ochrony `rodowiska (Dz. U. z 2008 r.  

Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 137, poz. 

865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056,  

Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, 

poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, 

poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070  

i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, 

Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 

489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018  

i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498  

i Nr 249, poz. 1657 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 

159) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co na-

stę”uje:  
 

§ 1. Udzielić ze `rodków budwetu Gminy Go-

golin dofinansowania inwestycji, sJuwących 

ochronie powietrza, ”olegających na wymianie 

uródJa cie”Ja oraz montawu ukJadów solarnych  

w budynkach mieszkalnych na lata 2011-2014. 

 

§ 2. Warunki udzielenia dofinansowania okre-

`la ｭRegulamin dofinansowania ze `rodków bu-

dwetu Gminy Gogolin inwestycji, sJuwących 

ochronie powietrza, ”olegających na wymianie 

uródeJ cie”Ja oraz montawu ukJadów solarnych  

w budynkach na lata 2011 -2014" w brzmieniu 

ustalonym w zaJączniku do uchwaJyŁ 
 

§ 3. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmi-

strzowi Gogolina. 


