
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/154/2020 

RADY GMINY POKÓJ 

z dnia 16 września 2020 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XXIX/243/2017 Rady Gminy Pokój 

z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Pokój, Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Stwierdza się, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza „Zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój dla obszaru wsi Pokój”, 

uchwalonej uchwałą nr XVIII/153/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2012 r. 

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój przyjętego 

uchwałą nr XXII/187/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 12 października 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego  

z 2016 r. poz. 2220), zwaną dalej zmianą planu. 

3. Granice terenu objętego zmianą planu określone są na rysunkach w skali 1:1000, stanowiących załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały, zwanych dalej rysunkami zmiany planu. 

4. Integralną częścią uchwały są: 

1) załącznik nr 1 - rysunki zmiany planu w skali 1:1000 – numer 1 i numer 2; 

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu niniejszej 

zmiany planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu; 

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami  

o finansach publicznych. 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 2. Wprowadza się zmiany dla terenów E-1U i D-2ZP, dla których dopisuje się w części tekstowej uchwały 

szczegółowe warunki zagospodarowania terenu. 

§ 3. Na rysunkach zmiany planu obowiązującymi ustaleniami są: 

1) granica obszaru objętego zmianą planu; 

2) przeznaczenie terenów określone kolorem, wskazaniem jednostki przestrzennej oraz symbolem literowym  

i numerem wyróżniającym go spośród innych terenów; 

3) linie zabudowy - nieprzekraczalne; 
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4) strefa „A” ochrony konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego obejmująca obszar dawnego 

założenia pałacowego i domów kawalerskich, otoczenie kościołów ewangelickiego i katolickiego, park 

przypałacowy (tzw. park francuski), park uzdrowiskowy (tzw. mały park angielski), zaplecze parku 

przypałacowego (teren tzw. ogrodnictwa), ogród książęcy (d. menażeria), ogród angielski (tzw. duży park 

angielski) oraz obszar komponowanych krajobrazów. 

Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe 

§ 4. W uchwale nr XXII/187/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 12 października 2016 r. wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 37 w ust. 2 dodaje się po pkt 6 pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) na terenie oznaczonym symbolem E-1U planuje się inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji;”; 

2) w § 52 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) na terenie oznaczonym symbolem D-2ZP dopuszcza się jako przeznaczenie uzupełniające inwestycje celu 

publicznego o znaczeniu lokalnym z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji.”; 

3) w § 52 w ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) na terenie oznaczonym jako D-2ZP, ustala się: 

a) dopuszcza się wyposażenie w urządzenia i obiekty rekreacyjne i sportowe, 

b) dopuszcza się sytuowanie obiektów budowlanych o wysokości do 5,0 m i 1 kondygnacji naziemnej, 

c) dachy spadziste dwuspadowe lub czterospadowe, o symetrycznym kącie nachylenia połaci 12o – 45o, 

d) wskaźniki zabudowy działki budowlanej: 

- wielkość powierzchni zabudowy do 5%, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej co najmniej 70%, 

- intensywność zabudowy: max – 0,05, min – 0,01.”. 

Rozdział 3 

Przepisy końcowe 

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój. 

§ 6.1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz zamieszczeniu 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój i Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy 

 

Wacław Kociencki 
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Załącznik nr 2 

 do uchwały nr XVIII/154/2020 

Rady Gminy Pokój 

z dnia 16 września 2020 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) Rada Gminy Pokój rozstrzyga, co następuje: 

Biorąc po uwagę stanowisko Wójta Gminy Pokój o niezgłoszeniu uwag do projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 
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Załącznik nr 3 

 do uchwały nr XVIII/154/2020 

Rady Gminy Pokój 

z dnia 16 września 2020 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  

które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz w związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Pokój, Rada Gminy Pokój rozstrzyga, co następuje: 

1. Zmiana planu nie wprowadza żadnych nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy (nie przewiduje realizacji nowych dróg bądź sieci infrastruktury technicznej). 

W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba ustalania pochodzenia środków finansowych na te cele oraz 

zasad ich finansowania. 
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