
UCHWAŁA NR IX/ 59/15 
RADY GMINY SKOROSZYCE 
z dnia 29 czerwca 2015 r. 

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębu Czarnolas oraz części obrębu Mroczkowa 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2015r. 
poz. 199) Rada Gminy Skoroszyce uchwala, co następuje: 
 

 
§ 1 

 
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębu Czarnolas oraz części obrębu Mroczkowa w 
granicach przedstawionych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.  
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce. 
 

§  3 
 

Traci moc uchwała nr VI/33/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 marca 2015r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Czarnolas. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ogłoszenia przez podanie do 
publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Skoroszyce oraz na stronie 
internetowej i  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Skoroszyce. 
 
 
       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

UZASADNIENIE 
 

Potrzeba przystąpienia do uchwalenia planu dla części obrębu Czarnolas wynika ze zmian 
uwarunkowań i potrzeb rozwoju obrębu poza zakres określony w dotychczasowym 
obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Czarnolas przyjętego Uchwałą 
NrXXI/110/04 Rady Gminy Skoroszyce w dniu 13 sierpnia 2004r., opublikowanego w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 69, poz. 1861. Potrzeba zmiany planu 
wynika z  wniosków zgłaszanych przez osoby prawne i fizyczne, nowych regulacji prawnych 
w obrębie gospodarki przestrzennej, a także zbyt powierzchownych ustaleń tekstowych w 
obowiązującym planie oraz potrzeby dostosowania pod względem merytorycznym i 
formalno-prawnym planu miejscowego z obowiązującymi przepisami i  zapisami w Studium. 

Rada Gminy Skoroszyce podjęła uchwałę Nr VI/33/15 w dniu 27 marca 2015r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarnolas w obszarze określonym 
w załączniku do tej uchwały. Dla obszaru całej gminy obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Skoroszyce przyjęte uchwałą Nr XXXVI/208/14 Rady 
gminy Skoroszyce w dniu 14.02.2014r., w którym wskazano tereny pod zainwestowanie w tym pod 
inwestycje związane z budową farm wiatrowych. Lokalizacja elektrowni wiatrowych na obszarze  
gminy Skoroszyce jest zgodna z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
opolskiego.  Podejmując uchwalę o przystąpieniu do opracowania planu dla części obrębu Czarnolas 
nie uwzględniono obszaru obejmującego strefy oddziaływania farm wiatrowych na środowisko . 
Postanowiono o uchyleniu uchwały jako niezgodnej z intencją Rady Gminy i ponownie podjąć 
uchwalę o przystąpieniu do opracowania  zmiany  planu dla części obrębu Czarnolas i części obrębu 
Mroczkowa z  uwzględnieniem prawidłowego obszaru określonego w załączniku do uchwały. 
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