
UCHWAŁA  Nr VIII/54/19  

RADY GMINY STRZELECZKI 

z dnia 30 maja 2019 r. 

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Strzeleczki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze  

gminy Strzeleczki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.1)) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje: 

§ 1. Uwzględniając wymogi art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, a także przedstawioną przez Wójta Gminy Strzeleczki Ocenę aktualności Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, obowiązujących na obszarze gminy Strzeleczki, uznaje się, że: 

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Strzeleczki jest aktualne; 

2) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

a)  terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług we wsi Smolarnia (Uchwała nr VI/50/2003 

z dnia 27.03.2003 r.), 

b) terenu w miejscowości Łowkowice (Uchwała nr XLVII/267/2002 z dnia 20.06.2002 r.), 

c) terenu górniczego „Komorniki” (Uchwała nr XLVII/268/2002 z dnia 20.06.2002 r.), 

d) terenów w miejscowości Komorniki, Łowkowice (Uchwała nr XLVII/265/2002 z dnia 20.06.2002 r.), 

e) terenów w miejscowości Dobra, Łowkowice, Strzeleczki (Uchwała nr XLIV/238/2002 z dnia  

14.02.2002 r.), 

f) terenu górniczego „Racławiczki” (Uchwała nr XXXVII/183/2001 z dnia 02.08.2001 r.), 

g) terenu w miejscowości Komorniki (Uchwała nr XL/209/2001 z dnia 25.10.2001 r.), 

h) części wsi Dobra, Smolarnia - Serwitut i Racławiczki (Uchwała nr XXXIX/203/2001 z dnia  

27.09.2001 r.), 

i) kanalizacji w miejscowości Strzeleczki, Dobra, Łowkowice, Komorniki (Uchwała nr XXXVI/179/2001  

z dnia 28.06.2001 r.), 

j) linii energetycznej 400 kV (Uchwała nr XXXVI/177/01 z dnia 28.06.2001 r.), 

są nieaktualne; 

3) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

a) wsi Strzeleczki (Uchwała nr XXX/188/2013 z dnia 26.09.2013 r.), 

b) terenu działalności usługowej we wsi Smolarnia (Uchwała nr XLI/294/2009 z dnia 29.12.2009 r.), 

c) terenów zabudowy mieszkaniowej i usług we wsi Dobra (Uchwała nr XXXII/207/2009 z dnia  

19.03.2009 r.), 

d) terenu działalności gospodarczej we wsi Wawrzyńcowice (Uchwała nr XXII/153/2008 z dnia  

26.06.2008 r.), 

są częściowo nieaktualne. 

  

                                                      
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 60, poz. 235 i poz. 730. 
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§ 2. Rada Gminy Strzeleczki odrębnymi uchwałami przystąpi odpowiednio do sporządzenia nowych planów 

zagospodarowania przestrzennego lub do ich zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

Włodzimierz Wolny  
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