
Uchwała Nr XLVIII/340/01 
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  

z dnia 21 grudnia 2001 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały nr XLI/274/0l z dnia 23 maja 2001r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dotyczącej terenu w rejonie ulicy 
Sosnowej w Strzelcach Opolskich". 

 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorz ądzie 

gminnym (Dz. U. Z 1996r Nr 13, poz.74; Nr 58, poz.261; Nr 106, poz.496; Nr132, 
poz.622; z 1997r Nr 9, poz.43; Nr 106, poz.679; Nr 107, poz.686; Nr 113, poz.735; Nr 
123, poz.775; z 1998r Nr 155, poz.1014; Nr 162, poz.1126, z 2000r Nr 26 poz.306, Nr 
48, poz.552, Nr 62, poz.718, Nr 88, poz.985, Nr91, poz.1009, Nr 95,poz.1041, z 
2001r. Nr 45, poz. 497, nr 89, poz.971) oraz art.4 ust.l, art.11 i art.12 ust.1 i ust.4 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 1999r Nr 
15, poz.139; Nr 41, poz.412;Nr 11 1, poz.1279, z 2000r Nr 12, poz.136, Nr 109, 
poz.1157, Nr 120, poz.1268 i z 2001r Nr 14, poz.124, Nr 100, poz.1085) - na wniosek 
Zarządu Miejskiego, Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
§1  

Uchwały nr XII/274/01 z dnia 23 maja 2001r. otrzymuje brzmienie: 
„W celu ustalenia nowego przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu Rada 
Miejska postanowiła przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w części dotyczącej terenu 
w rejonie ul. Sosnowej w Strzelcach Opolskich. 
Granice obszaru objętego planem obejmują teren w Strzelcach Opolskich między ul. 
Sosnową, Opolską, Gogolińską i bocznicą kolejową, oznaczony na rysunku planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie symbolami B 20 ZP, B 21 
NW, B 22 MZ, B 23 MN, B 34 P, 18L oraz fragment terenu B 17 ZD. 
Granice obszaru objętego planem określa mapa, stanowiąca załącznik do uchwały". 

 
§2  

Uchwały nr XII/274/01 z dnia 23 maja 2001r. otrzymuje brzmienie: 
„Zamierza się przeznaczyć teren wymieniony w § 1 pod zabudowę mieszkaniową, 
usługi, handel, gastronomię, drogi publiczne i przemysł. 
Przedmiot planu ustala się zgodnie z art.10 ust.l Ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym". 

 
§3  

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 
 
§4  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu. 
 

§5 
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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