
UCHWAŁA NR XXXIV.202.2017
RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujazd 
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), Rada Miejska 
w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Na podstawie wyników wykonanej w lipcu 2017 r. oceny aktualności, zawierającej analizę zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Ujazd”, uchwalone Uchwałą nr XL.226.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 kwietnia 
2014 r. – uznaje się za aktualne.

§ 2. Na podstawie wyników oceny, o której mowa w § 1, obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały uznaje się za nieaktualne.

§ 3. Na podstawie wyników oceny, o której mowa w § 1, obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały uznaje się za aktualne w części.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Tomasz Cichoń
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV.202.2017 

Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 sierpnia 2017 r.  
 

Lp. 
 

Nazwa planu 
oraz Nr uchwały Rady Miejskiej 

zatwierdzającej MPZP 

 
Data i nr 

Dziennika 
Urzędowego 

w którym została 
ogłoszona uchwała 

 

 
Data wejścia w życie planu  

 
Uwagi 

 
1 

 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszarów stref 
aktywności gospodarczej w rejonie 
autostrady A-4 po jej północnej 
stronie i w rejonie drogi krajowej 
nr 88(E-40) po jej zachodniej 
stronie, w gminie Ujazd 
 
Uchwała Rady Miejskiej 
w Ujeździe nr XLIV/241/2002  
z dnia 25.02.2002r. 

 
Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Opolskiego nr 32, 
poz. 487  
z dnia 
17.04.2002 r. 

 

 
obowiązuje  
od dnia 02.05.2002r. 
 
Plan stracił ważność 
w części obszaru gdzie wszedł 
w życie plan przyjęty: 
 - uchwałą nr L.235.2006 
Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia 1 sierpnia 2006r.  
(obowiązujący od dnia  
23.10.2006 r.) 
- uchwałą nr XIV.78.2007 
Rady Miejskiej w Ujeździe 
 z dnia 09 listopada 2007r.  
(obowiązujący od dnia 
 06.01.2008 r.) 
- uchwałą nr 
XXXVIII.217.2009 
Rady Miejskiej w Ujeździe  
 z dnia 3 lipca 2009r.  
(obowiązujący od dnia  
30.09.2009 r.) 
- uchwałą nr XXIV.125.2012 
Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia 30 listopada 2012r.  
(obowiązujący od dnia  
17.01.2013 r.) 

 
Procedura 
sporządzania 
nowego planu  
w toku 

 
2 

 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Ujazd dla 
terenów w granicach 
administracyjnych wsi Nogowczyce 
 
Uchwała Rady Miejskiej 
w Ujeździe nr XXIII/100/2004 
z dnia 06.07.2004r. 

 
Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Opolskiego nr 57, 
poz.1600 
z dnia 
27.08.2004r. 

obowiązuje  
od dnia 11.09.2004r. 
 
Plan stracił ważność w części 
obszaru gdzie wszedł w życie 
plan przyjęty: 
- uchwałą nr XX.104.2012 
Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia 27 czerwca  2012 r.  
(obowiązujący od dnia  
14.08.2012 r.) 

 

 
3 

 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Ujazd dla 
części terenów wsi Zimna Wódka 
 
Uchwała Rady Miejskiej 
w Ujeździe nr XXIII/101/04 
z dnia 06.07.2004r. 

 
Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Opolskiego nr 60, 
poz.1656, 
z dnia 
08.09.2004r. 

obowiązuje  
od dnia 23.09.2004r. 
 
Plan stracił ważność w części 
obszaru gdzie wszedł w życie 
plan przyjęty: 
- uchwałą nr XXVII.155.2008 
Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia 28.10.2008r.  
(obowiązujący od dnia  
29.12.2008 r.) 
- uchwałą nr  
XXXVIII.217.2009 
Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia 3 lipca 2009r.  
(obowiązujący od dnia  
30.09.2009 r.) 

 
 
Dla części 
obszaru objętego 
planem -
procedura 
sporządzania 
nowego planu  
w toku 
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4 

 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Ujazd dla 
części terenów wsi Sieroniowice 
 
Uchwała Rady Miejskiej 
w Ujeździe nr XXIII/102/04 
z dnia 06.07.2004 r. 

 
Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Opolskiego nr 64, 
poz.1707,  
z dnia 
28.09.2004r. 

 
obowiązuje 
 od dnia 13.10.2004r. 
 
Plan stracił ważność w części 
obszaru gdzie wszedł w życie 
plan przyjęty: 
- uchwałą nr  
XXVII.155.2008 
Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia 28.10.2008r. 
(obowiązujący od dnia  
29.12.2008 r.) 
- uchwałą nr  
XXXVIII.217.2009 
Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia 3 lipca 2009r.  
(obowiązujący od dnia  
30.09.2009 r.)   
 

 
Procedura 
sporządzania 
nowego planu  
w toku 

 
5 

 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenów 
położonych w granicach 
administracyjnych wsi Olszowa 
 
Uchwała Rady Miejskiej 
w Ujeździe nr XXIII/103/04 
z dnia 06.07.2004r. 

 
Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Opolskiego nr 57, 
poz.1601  
z dnia 
27.08.2004r. 

obowiązuje 
od dnia 11.09.2004 r. 
 
Plan stracił ważność w części 
obszaru gdzie wszedł w życie 
plan przyjęty: 
- uchwałą nr XVIII.104.2008 
Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia 31 stycznia 2008r  
(obowiązujący od dnia  
21.04.2008 r.) 
- uchwałą nr XXVII.155.2008 
Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia 28.10.2008r.  
(obowiązujący od dnia  
29.12.2008 r.) 
- uchwałą nr XX.103.2012 
Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia 27 czerwca  2012 r.  
(obowiązujący od dnia  
30.08.2012 r.) 
- uchwałą nr XXIV.125.2012 
Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia  
30 listopada 2012 r.  
(obowiązujący od dnia  
17.01.2013 r.) 
- uchwałą  nr XLIV.251.2014 
Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia 11 września 2014 r. 
(obowiązujący od dnia  
04.10.2014 r.) 
 

 
Dla części 
obszaru objętego 
planem -
procedura 
sporządzania 
nowego planu  
w toku 
 

 
6 

 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Ujazd dla 
terenów administracyjnych wsi 
Klucz. 
 
Uchwała Rady Miejskiej 
w Ujeździe nr XXV/107/04 
z dnia 31.08.2004 r. 
 
 
 
 
 

 
Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Opolskiego nr 76, 
poz.1998 
z dnia 
10.11.2004 r. 

 
obowiązuje  
od dnia 25.11.2004r. 
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7 

 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części miasta Ujazd 
 
Uchwała Rady Miejskiej 
w Ujeździe  nr XXVI/109/2004  
z dnia 28.09.2004r. 

 
Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Opolskiego nr 79, 
poz.2046 
z dnia 
23.11.2004r. 

 
obowiązuje  
od dnia 08.12.2004r. 
 
Plan stracił ważność w części 
obszaru gdzie wszedł w życie 
plan przyjęty: 
- uchwałą nr XLIX.265.2010 
Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia 27 kwietnia 2010r.  
(obowiązujący od dnia  
11.07.2010 r.) 
- uchwałą nr X.52.2015 
Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia 31 sierpnia 2015 r. 
(obowiązujący od dnia  
03.10.2015 r.) 

 
Procedura 
sporządzania 
nowego planu  
w toku 

 
8 

 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Ujazd dla 
terenów w granicach 
administracyjnych wsi 
Balcarzowice 
 
Uchwała Rady Miejskiej 
w Ujeździe nr XXVI/110/2004 
z dnia 28.09.2004r. 

 
Dziennik 
Urzędowy 
Województwa 
Opolskiego nr 81, 
poz. 2106 
z dnia 
06.12.2004r. 

 
obowiązuje 
od dnia 20.12.2004 r. 
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV.202.2017 
Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

 
Lp. Nazwa planu 

oraz Nr uchwały Rady Miejskiej 
zatwierdzającej MPZP 

Data i nr Dziennika 
Urzędowego 

w którym została 
ogłoszona uchwała 

Data wejścia w życie planu  Uwagi 

1 
 

Zmiana Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
obszarów stref aktywności gospodarczej  
w rejonie autostrady A-4 po jej północnej 
stronie i w rejonie drogi krajowej 
nr 88(E-40) po jej zachodniej stronie, 
w gminie Ujazd 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr L/235/2006 
z dnia 1 sierpnia 2006r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Opolskiego nr 64,  
poz. 2006 
z dnia 22.09.2006r. 
 

 
obowiązuje od dnia 
23.10.2006 r. 
 
Plan stracił ważność w części 
obszaru gdzie wszedł w życie 
plan przyjęty: 
 - uchwałą nr XIV.78.2007 
Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia 09 listopada 2007r. 
(obowiązujący od dnia 
 06.01.2008 r.) 
- uchwałą nr XXIV.125.2012 
Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia 30 listopada 2012 r. 
 (obowiązujący od dnia 
 17.01.2013 r.) 

Procedura 
sporządzania 
nowego planu  
w toku 

2 
 

Zmiana Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
obszarów stref aktywności gospodarczej  
w rejonie autostrady A-4 po jej północnej 
stronie i w rejonie drogi krajowej 
nr 88 (E-40) po jej zachodniej stronie, 
w gminie Ujazd 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr XIV/78/2007 
z dnia 09 listopada 2007r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Opolskiego nr 90,  
poz. 2932 
z dnia 06.12.2007 r. 

 
obowiązuje 
od dnia 06.01.2008 r. 

Procedura 
sporządzania 
nowego planu  
w toku 

3 
 

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
w gminie Ujazd dla części terenów wsi 
Olszowa 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr XVIII/104/2008 
z dnia 31 stycznia 2008r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Opolskiego nr 21,  
poz. 678 
z dnia 21.03.2008 r. 

 
obowiązuje 
od dnia 21.04.2008 r. 

 
Procedura 
sporządzania 
nowego planu  
w toku 

4 
 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Ujazd dla części 
terenów wsi Olszowa, Zimna Wódka 
i Sieroniowice 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr  XXVII/155/08  
z dnia 28.10.2008r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Opolskiego nr 90,  
poz. 2110, 
z dnia 28.11.2008r. 

obowiązuje 
od dnia 29.12.2008 r. 
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5 
 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu w granicach 
administracyjnych wsi Niezdrowice 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr XXXVI/203/2009 z dnia 28 maja2009r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Opolskiego nr 50,  
poz. 868, 
z dnia 10.07.2009r. 

obowiązuje  
od dnia 10.08.2009 r. 
 
Plan stracił ważność w części 
obszaru gdzie wszedł w życie 
plan przyjęty: 
- uchwałą nr X.52.2015 
Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia 31 sierpnia 2015 r. 
(obowiązujący od dnia  
03.10.2015 r.) 

 
 

6 
 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenów wsi 
Sieroniowice i Zimna Wódka 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr XXXVIII/217/2009 
z dnia 3 lipca 2009r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Opolskiego nr 65, 
poz. 1077, 
z dnia 19.08.2009r. 

 
obowiązuje 
od dnia 30.09.2009 r. 

Dla części obszaru 
objętego planem -
procedura 
sporządzania 
nowego planu  
w toku 
 

7 
 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu w granicach 
administracyjnych wsi Jaryszów 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr XLII/233/2009 
z dnia 27 października 2009r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Opolskiego nr 106, 
poz. 1530, 
z dnia 11.12.2009r. 

 
obowiązuje 
od dnia 11.01.2010 r. 

 
 

8 
 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Ujazd dla części 
terenów miasta Ujazd 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr XLIX/265/2010 
z dnia 27 kwietnia 2010r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Opolskiego nr 63,  
poz. 843, 
z dnia 10.06.2010r. 

 
obowiązuje 
od dnia 11.07.2010 r. 

Procedura 
sporządzania 
nowego planu  
w toku 
 

9 
 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu granicach 
administracyjnych wsi Stary Ujazd 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr LIV/292/2010 
z dnia 28 października 2010r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Opolskiego nr 154, 
poz. 1832, 
z dnia 23.12.2010r. 

 
obowiązuje 
od dnia 24.01.2011 r. 

 
 

10 
 

 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr XVIII.93.2012  
z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Opolskiego  
z 2012r., poz.782 
z dnia 28.05.2012r. 
 

obowiązuje 
od dnia 28.06.2012 r. 

 
 

11 
 

 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenów 
położonych w granicach 
administracyjnych wsi Olszowa 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr XX.103.2012  
z dnia 27 czerwca 2012 r. 
 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Opolskiego  
z 2012r., poz. 1081 
z dnia 30.07.2012r. 
 

obowiązuje 
od dnia 30.08.2012 r. 
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12 
 

 
Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
w gminie Ujazd dla terenów w granicach 
administracyjnych wsi Nogowczyce 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr XX.104.2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Opolskiego z 2012r., 
poz. 1082 
z dnia 30.07.2012r. 
 

obowiązuje 
od dnia 14.08.2012 r. 

 
 

13 
 

 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenów wsi 
Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las  
 
Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr XXIV.125.2012  
z dnia 30 listopada 2012 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Opolskiego z 2012r., 
poz. 1 
z dnia 02.01.2013r. 
 

obowiązuje 
od dnia 17.01.2013 r. 
 
Plan stracił ważność w części 
obszaru gdzie wszedł w życie 
plan przyjęty: 
- uchwałą nr XLIV.251.2014 
Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia 11 września 2014 r.  
(obowiązujący od dnia  
04.10.2014 r.) 

 
 
Procedura 
sporządzania 
nowego planu  
w toku 

14 
 

 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru obejmującego 
fragmenty wsi Olszowa 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe  
nr XLIV.251.2014 
z dnia 11 września 2014 r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Opolskiego  
z 2014r., poz. 2069 
z dnia 19.09.2014r. 
  

obowiązuje 
od dnia 04.10.2014 r. 

Dla części obszaru 
objętego planem -
procedura 
sporządzania 
nowego planu  
w toku 
 
 

15 
 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego obszaru obejmującego 
fragmenty miasta Ujazd oraz wsi 
Niezdrowice 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
 nr X.52.2015  
z dnia 31 sierpnia 2015 r. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Opolskiego  
z 2015r., poz. 1993 
z dnia 18.09.2015r. 
 

obowiązuje 
od dnia 03.10.2015 r. 

Dla części obszaru 
objętego planem -
procedura 
sporządzania 
nowego planu  
w toku 
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