UCHWAŁA Nr XLI/302/2010
Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 14 stycznia 2010 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
komunikacji drogowej dla realizacji obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich nr 454 i 457oraz mostu na
rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 465, wraz z dojazdem
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr
52, poz. 420), art.14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.
1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319,Nr 225, poz. 1635, z 2008 Nr 123 poz.803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237,
Nr 220, poz. 1413 ) – Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:
§ 1.

1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
komunikacji drogowej, dla budowy:
1) obwodnicy wsi Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki, Czarnowąsy, wraz z mostem na rzece Małej
Panwi, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 relacji Opole - Namysłów, na odcinku długości ok. 10,3 km
od wsi Kup do granicy z miastem Opolem;
2) obwodnicy wsi Dobrzeń Wielki i Chróścice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 relacji Brzeg – Popielów
– Dobrzeń Wielki, na odcinku długości ok. 2,6 km od drogi wojewódzkiej nr 454 do zachodniej granicy
wsi Dobrzeń Wielki;
3) mostu na rzece Odrze wraz z dojazdowymi odcinkiami drogi wojewódzkiej nr 465 relacji śelazna –
rzeka Odra - Dobrzeń Mały, długości ok. 1,5 km.

2. Przedmiotem sporządzanego planu będą ustalenia dotyczące lokalizacji i warunków realizacji planowanych
inwestycji komunikacyjnych o których mowa w ust. 1, w obrębach: Kup, Dobrzeń Wielki, Brzezie, Dobrzeń Mały,
Borki, Czarnowąsy, wraz z niezbędnymi korektami przeznaczenia terenów w obowiązujących planach
miejscowych.
4. Dopuszcza się korektę ustalonych granic planu w procedurze jego sporządzania, wynikającą z potrzeby
dostosowania rozwiązań szczegółowych do istniejących uwarunkowań, w tym formalno-prawnych.
5. Rysunek planu, z uwagi na znaczną rozciągłość obszaru objętego opracowaniem, naleŜy sporządzić na
mapie w skali 1:2000.

3. Załącznikiem uchwały jest mapa w skali 1:10 000 z granicami sporządzenia planu.
§ 2.
Zakres ustaleń planu będzie zgodny z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, z pominięciem zagadnień nie występujących w obszarze planu.
§ 3.
Uchwała wchodzi z Ŝycie z dniem podjęcia.

§ 4.
Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej
Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

