
UCHWAŁA NR VIII/109/03 
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

z dnia 26 marca 2003 r. 
 
w sprawie uwzględnieniu zarzutu do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obwodnicy południowej miasta Strzelce 
Opolskie w ciągu drogi krajowej nr94 złożonego przez Joachima Jokla zam. w 
Strzelcach Opolskich przy ul. Ujazdowskiej 19 a dotyczącego nieruchomości 
oznaczonych numerem ewidencji gruntów 185, 186, 287, 288, 290, 320, 321, 323, 
379, 381, 452, 459, 497, 506 oraz w części 452 i 459 
 

Na podstawie art.24 ust.3, Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412, Nr 111 poz.1279, z 
2000r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157, Nr 120 poz.1268, z 2001r., Nr5 poz.42, Nr 14 
poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804),  
 

Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje: 
 

§ 1.   Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Burmistrza Miasta Strzelce 
Opolskie zarzutem złożonym przez  

Joachima Jokla zam. w Strzelcach Opolskich przy ul. Ujazdowskiej 19 
dotyczącym ustaleń projektu planu dla nieruchomości  
ozn. nr ewid. gruntu 185, 186, 287, 288, 290, 320, 321, 323, 379, 381, 452, 459, 497, 
506 oraz w części 452 i 459 
 Rada Miejska w Strzelcach Opolskich postanawia zarzut częściowo uwzględnić. 
 

§ 2. Uwzględnienie zarzutu  następuje poprzez:  
• przeznaczenie działek ozn. nr 185, 186, 287, 288, 379, 381, 452, 459 i 506 

oraz w części 452 i 459 na tereny upraw polowych, łąk i pastwisk (oznaczone 
symbolem R), co jest  zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia tego 
terenu, 

• przeznaczenie działek ozn. nr 320 i 497 na tereny oznaczone symbolem ZI 
(tereny zieleni izolacyjnej), co nie było kwestionowane w treści pisma 
zawierającego zrzut. 

• Przeznaczenie działki nr 290 na tereny aktywności gospodarczej AG – zostaje 
utrzymane. 

 
§ 3. Przeznaczenie części działek ozn. nr 321, 323 leżących w liniach 

rozgraniczających projektowanej obwodnicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 
KGP1 zostaje utrzymane.  

§ 4. Uzasadnienie faktyczne i prawne uwzględnienia zarzutu zawarto w załączniku 
do niniejszej uchwały. 
 

§ 5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich. 
 

§ 6.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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