
Uchwała Nr IX/123/03 
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 23 kwietnia 2003 r. 
 
 
 
w sprawie uwzględnienia zarzutu złożonego przez Państwowe Gospodarstwo 
Leśne – Lasy Państwowe z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Moniuszki 
7 do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Strzelce Opolskie we wsi Kadłub. 
 
 
 Na podstawie art.23 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 Nr 5, poz.42, Nr 
14, poz.124, Nr 100, poz.1085, Nr 115, poz.1229, Nr 154, poz.1804 i z 2002r Nr 25, 
poz.253, Nr 113, poz.984, Nr 130, poz.1112) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich 
uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. Uwzględnia się zarzut złożony przez Państwowe Gospodarstwo Leśne – 
Lasy Państwowe z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Moniuszki 7, do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we 
wsi Kadłub, kwestionujący przeznaczenie działki nr 263/2 na zabudowę 
mieszkaniową (MN) oraz działki nr 148/2 na zabudowę mieszkaniową i usługi. 
 
 

§ 2. Uwzględnienie zarzutu uzasadnia się następująco:  
W projekcie planu działka nr 263/2 przeznaczona została na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. Działka ta niegdyś była zabudowana. W tej chwili jest 
niezagospodarowana i otoczona lasami. W związku z powyższym do projektu planu 
wprowadzono poprawkę polegającą na przeznaczeniu przedmiotowego terenu na 
dolesienia, co jest zgodne z postulatem zawartym w zarzucie.  
W projekcie planu działka nr 148/2 przeznaczona została na zabudowę 
mieszkaniową i usługi. Takie przeznaczenie nie jest konieczne. W związku z 
powyższym do projektu planu wprowadza się poprawkę polegającą na 
przeznaczeniu przedmiotowego terenu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 
co jest zgodne z postulatem zawartym w zarzucie. 
 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.  
 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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