
UCHWAŁA NR VIII/113/03 
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

z dnia 26 marca 2003 r. 
 
 

w sprawie uwzględnienia zarzutu do projektu zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie 
obejmującej teren w rejonie Adamowic pomiędzy ulicami 1-go maja, Powstańców 
Śląskich i terenem PKP 
 
złożonego przez Pana Jana Mikę, przedsiębiorcę prowadzącego działalność 
gospodarczą pod nazwą -Zakład Produkcji Okien „Drewnoplast”- z siedzibą w 
Strzelcach Opolskich przy ul.Powstańców Śląskich 15. 
 

Na podstawie art.24 ust.3, Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999r. Nr 15 poz.139, zm. Z 1999r. Dz.U. 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 Strzelec Opolskich 
zarzutem wniesionym przez Jana Mikę reprezentującego Zakład Produkcji Okien 
„Drewnoplast” z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul.Powstańców Śląskich 15, 
dotyczącym ustaleń dla  nieruchomości ozn. nr ewid. gruntu 402/1, 403/4, 403/5 
przeznaczonych w projekcie planu na funkcje składowe i usługi komercyjne, ze 
wskazaniem potrzeby dopuszczenia także funkcji przemysłowych -  
- Rada Miejska w Strzelcach Opolskich postanawia zarzut uwzględnić.   
 
§ 2.  Zarzut uwzględniony zostanie poprzez rozszerzenie na przedmiotowym terenie 
ustaleń planu o dopuszczenie funkcji przemysłowych. W ten sposób teren 
przeznaczony zostanie zarówno na funkcje terenów przemysłowych jak i terenów 
składowych, co pozwala na dalszą produkcję i rozwój funkcjonujących na tym terenie 
firm i zakładów, co wypełnia wniosek zawarty w treści zarzutu. 
 
§ 3.  Uwzględnienie zarzutu nie narusza interesów osób trzecich, ani interesów 
właściciela nieruchomości oraz nie stoi w sprzeczności z zasadami ładu 
przestrzennego.  
 
§ 4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich. 
 
 
§ 5.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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