
Druk 329 

OŚWIADCZENIE NR ……………………… 

RADY GMINY LUBSZA 

z dnia 14 czerwca 2022r. 

 

W sprawie wydania opinii na temat interpretacji zapisów miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza Uchwalonego uchwałą Rady Gminy 

Lubsza z dnia 25.02.2005r. nr XXV/252/2005 (Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego z 

dnia 11.05.2005r. nr 32 poz. 843), uchwałą Rady Gminy Lubsza z dnia 24.04.2008r. nr 

XIX/133/2008 (Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego z dnia 19.06.2008r. nr 42 poz. 1525) 

oraz uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XLII/293/2013 z dnia 30.12.2013r. (Dziennik 

Urzędowy Woj. Opolskiego z 2014r. poz. 153) 

 

Na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 5 Statutu Gminy Lubsza uchwalonego Uchwałą Nr IV/36/2003 

z dnia 21.02.2003r. (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z dnia 17 kwietnia 2003r. Nr 28 poz. 

662) Rada Gminy oświadcza, co następuje: 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się interpretacje zapisu wyżej wymienionego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza tj. według ustaleń zawartych w opinii 

Wójta Gminy Lubsza wyrażonej w piśmie GPD.6723.24.2022 z dnia 13.06.2022r. 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego oświadczenia. 

 

 

Bogusław Gąsiorowski 

Wójt Gminy Lubsza 

  



 

Załącznik nr 1 do Oświadczenia ………………………….. 

Rady Gminy Lubsza z dnia 14 czerwca 2022r. 

 

GPD.6723.24.2022 

Lubsza, dnia 13.06.2022r.  

 

 

OP I N I A 

 

 

W odniesieniu do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Lubsza, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Lubsza z dnia 25.02.2005r. nr 

XXV/252/2005 (Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego z dnia 11.05.2005r. nr 32 poz. 843), 

uchwałą Rady Gminy Lubsza z dnia 24.04.2008r. nr XIX/133/2008 (Dziennik Urzędowy 

Woj. Opolskiego z dnia 19.06.2008r. nr 42 poz. 1525)oraz uchwałą Rady Gminy Lubsza nr 

XLII/293/2013 z dnia 30.12.2013r. (Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego z 2014r. poz. 153) 

w zakresie możliwości budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego na tereny urządzeń do odprowadzania i usuwania ścieków, informuję że: 

Po dokonaniu szczegółowej analizy przedmiotowej uchwały stwierdzam, że na 

terenach urządzeń do odprowadzania i usuwania ścieków, oznaczonych na rysunku planu 

symbolem NO, dopuszcza się również gospodarkę odpadami komunalnymi i inwestycje 

związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

Stwierdzić należy, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest bezpośrednio 

związany z szeroko pojętą gospodarką komunalną i stanowi dopełnienia ujętego w planie 

miejscowym przeznaczenia terenu urządzeń do odprowadzania i usuwania ścieków.  

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obejmuje całość 

inwestycji w zakresie której dopuszcza się budowę min. wiat dla przechowywania sprzętu, 

pojazdów oraz kontenerów, budynków administracyjnych, socjalnych, administracyjno-

socjalnych przeznaczonych dla potrzeb działalności PSZOK, placów utwardzonych pod 

kontenery, komunikacji pieszej i drogowej, miejsc postojowych, ogrodzenia, niezbędnej 

infrastruktury technicznej oraz innych niezbędnych dla realizacji w/w inwestycji.  


